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دراسة : في اللغتين العربية والماليويةالتعريف والتنكير (األطروحة / نوقشت هذه الرسالة 

  .م٢٠٠٦كانون الثاني / يناير٥:  وأجيزتْ بتاريخ )تقابلية

  

  

  التوقيــــــــع        أعضاء لجنة المناقشـــــــــة

  

  ......................      األستاذ الدكتور نهاد ياسين الموسى، مشرفاً

  أستاذ العربية ولسانياتها

  

  ......................       حسني مغالسة، عضواًاألستاذ الدكتور محمود

  أستاذ النحو العربي

  

  ......................        الدكتور جعفر نايف عبابنة، عضواً

  أستاذ اللسانيات العربية والسامية المشارك

  

  ......................      األستاذ الدكتور حسن موسى الشاعر، عضواً

  ) الهاشميةالجامعة(أستاذ النحو العربي 



  

 

ج 

 

  إهــــداء

 

ـَـه   ... إلى من غرس في نفسـي مبادئ

  .ورسـخ  في  فؤادي  مفهوم الحيـاة

  

 في أحضـانها الدفء ـِد   ... إلى من  أج

  .إليهـا أرتمي ما ضاقت  بي الحيـاة

  

ـِئت  الدنيـا  بها عبقـاً    ...إلى من  مل

  .ولم أك  قبلها  قد ذقتُ طعماً للحيـاة

  

ـْـعم  اهللا  علـي  بـه إلى   ...  من  أن

  .مقرة أعيٍن  ردت إلى الروح الحيـاة



  

 

د 

 

  شــكر وتــقدير

  
الحمد والشكر هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، 

قل إن صالتي ونسكي . سيدنا محمد الصادق األمين، وآله الطاهرين، وصحابته المقربين

  .اي ومماتي هللا رب العالمين، ال شريك له وبذلك أِمرتُ وأنا من المسلمينومحي
  

  أما بعد،
  

فالشكر أجزيه والدي، ال عدمني اهللا مودتهما وِوصالهما، ِعرفاناً بما أثقلتُ به كاهلهما، 

اليأس ويقيناً بما فرضه اهللا من اإلحسان إليهما، وامتناناً لما أرفدنيه به من شحِذ الهمة وتبديد 

  .كلّما خارت القُوى وكلّت العزيمة؛ وإني ألجدني مقصراً ال أوفيهما حقَّهما ما حييتُ

والشكر مندوب إلى أستاذي ذي المهابة والقدر واإلجالل، األستاذ الدكتور نهاد 

الموسى، الذي كانت له أياٍد بيض في بلورة هذا البحث على النحو الذي استوى عليه؛ فقد أخذ 

وأفاض . كنتُ أتخبطُ بين ترهات البحث بما يتمتّع به من صفاٍء ذهني وعمق فكريبيدي إذ 

علي من علمه الزاخر، ورأيه الحصيف، وفكره الثاقب، وتعهدني بالرعاية وإسداء النُّصح ما 

  .سيبقي في نفسي له احتراما وإكبارا أمد الدهر؛ بشخصه قبل فكره

ل والِعرفان، أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، والشكر الوافر موصول إلى ذوي الفض  

 حسن الدكتور األستاذ، و نايف عبابنةجعفر الدكتور، و محمود حسني مغالسةالدكتور األستاذ

؛ على تكرِمهم بقبول مناقشة البحث، وتكبِدهم عناء قراءته وتمحيصه واالطالع موسى الشاعر

  .ضمنتها صفحاتهعلى مفرداته، وإبدائهم المالحظات السديدة التي ت

ومثل ذلك شكرا وتقديرا لزوجي، أم وسام؛ فقد أبتْ إال فراق األهل واألحبة، 

وما فتَئت تمدني بالعون، وتهون علي قسوة . وارتضت انصرافي عنها ساعاٍت طواالً

رتُ والبني البكر الذي أراني قص. االغتراب؛ ترِفدني بالكلمة الحنونة، وابتسامة الرضا المعينة

  .معه، ولم أوِله من دفِء األبوِة حقَّه

والشكر الجزيل أسديه للجامعة األردنية، متمثِّلة في األساتذة والموظفين والزمالء 

الطلبة، فقد احتضنتني بالِعلم، وغمرتني بالمودة؛ وللجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية، فقد 

  .ابفتحتْ لي األبواب، وذلَّلتْ لي السبل الصع

 
  .فجزى اهللا أولئكم عنّي خير الجزاء            



  

 

ه 

 

  فهــرس المحتويــات

  
  الموضوع

 

  
الصفحة

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج اإلهداء

 د شكر وتقدير

 هـ فهرس المحتويات

 ح قائمة الجداول

 ط قائمة المالحق

 ي الملخص باللغة العربية

 ١ المقدمة

 ٥ لغة العربيةالتعريف والتنكير في ال:   الفصل األول

 ٦ حد النكرة والمعرفة

 ٢٠ تدرج النكرات والمعارف

  ٢٠   درجات النكرة- 

  ٢٣   درجات المعرفة- 

  ٢٥   رأي الباحث في تفاوت المعارف- 

 ٣١ األجناس النحوية للمعرفة

  ٣١   الضمير- 

  ٣٢   العلم- 

  ٣٩   اسم اإلشارة- 

  ٤٢   االسم الموصول- 

  ٥٠   المعرف باألداة- 

  ٦٣  رف باإلضافة المع- 

 ٦٩ قرينة التعريف والتنكير

 ٦٩   الوظيفة التركيبية لقرينة التعريف والتنكير- 

 ٨٢   الوظيفة الداللية لقرينة التعريف والتنكير- 



  

 

و 

 

 ٨٧ التعريف والتنكير في اللغة الماليوية:   الفصل الثاني

 ٨٨   اللغة الماليوية بالحرف الالتينيةباقواعد كت: مدخل تمهيدي

  ٨٩   الصوائت المفردة- 

  ٨٩   الصوائت المركّبة- 

  ٩٠   الصوامت- 

 ٩٣    عالماته وأقسامه: االسم في اللغة الماليوية

  ٩٣   عالمات االسم- 

  ٩٣  داللة المعجميةال= 

  ٩٤  البنية الصرفية= 

  ٩٧  صالحية الوقوع في المواقع اإلعرابية المختصة باالسم= 

  ٩٨   أقسام االسم- 

  ٩٨  اسم الجنس= 

  ١٠٥  العلم= 

  ١٠٨  الضمير= 

 ١١٨  الجملة البسيطة في اللغة الماليوية

 ١٢٤  المركب االسمي وموضحات االسم

  ١٢٥   أداة التعيين- 

  ١٢٥  أداة التنكير/  العدد- 

  ١٢٦   األلقاب االجتماعية- 

  ١٢٦   النعت- 

  ١٢٩   المضاف إليه- 

  ١٣٢   البدل- 

 ١٣٤  قرينة التعريف والتنكير

 ١٣٨ )أوجه االتفاق واالفتراق(الدراسة التقابلية :   ثالثالفصل ال

 ١٩٣  دور قرينة التعريف والتنكير

 ١٤٢  قرائن التعيين

 ١٥٣  قرائن الشيوع



  

 

ز 

 

 ١٥٨ مشكالت الترجمة:   الفصل الرابع

 ١٥٩  تمهيد

 ١٦١   النص العربي إلى الماليويةترجمة مشكالت

 ١٧٨   النص الماليوي إلى العربيةترجمة مشكالت

 ١٨٧ تحليل األخطاء الكتابية للمتعلمين الماليويين: الفصل الخامس

 ١٨٨  عن منهج تحليل األخطاءنبذة: تمهيد

 ١٩١ الدراسة عينة

 ١٩٣ التحليلية الدراسة

 ٢٠٢ االستنتاجات والتوصيات: الخاتمة 

 ٢٠٩ المصادر والمراجع

 ٢١٦ المالحق

 ٢٣٢ الملخص باللغة اإلنجليزية

  



  

 

ح 

 

  لجداولقائمة ا
  

 الصفحة عنوان الجدولرقم الجدول

 ٨٩ الصوائت الماليوية المركّبة في وسط الكلمة ١

 ٩٠  الصوائت الماليوية المركّبة في آخر الكلمة  ٢



  

 

ط 

 

  قائمة المالحق
  

 الصفحة عنوان الملحقرقم الملحق

 ٢١٦   النص الماليوي إلى العربيةترجمة مشكالتعينة تحليل  ١

 ٢٢٩ ات تحليل أخطاء المتعلمين الماليوييننماذج من عين ٢



  

 

ي 

 

  دراسة تقابلية: التعريف والتنكير في اللغتين العربية والماليوية

  
  
  إعداد

  وجدان محمد صالح كنالي
  
  

  المشرف
  األستاذ الدكتور نهاد ياسين الموسى

  
  

  ملخـــــــص

  
 اإلطار التقابلي –  مسترشدةً بمناهج تعليم اللغات للناطقين بغيرها–اقتفت هذه الدراسة 

في دراسة ظاهرة التعريف والتنكير بين اللغتين العربية والماليوية، سعياً وراء كشف 

  .الصعوبات التي يواجهها المتعلِّمون الماليويون في استدخال هذه الظاهرة

  

أولهما نظري، يتمثّل في استقراِء الظاهرة في : وقد ارتضى الباحث لدراسته محورين

وقد خلُص . عربية والماليوية، ومحاولِة التعرف على أوجه التشابه واالختالف بينهمااللغتين ال

الوظيفة التركيبية : البحث إلى أن لقرينة التعريف والتنكير في العربية وظيفتين متباينتين؛ هما

ن من خاللها اإلتيان بالصيغة تبعا للموقع اإلعرابي؛ والوظيفة الداللية التي يتحدد من التي يتعي

وال تؤدي قرينة التعريف والتنكير في . خاللها داللة العنصر اللغوي على التعيين أو الشيوع

  .التراكيب اللغوية الماليوية سوى الوظيفة الداللية

  

أما المحور الثاني فتطبيقي، صدر الباحث فيه عما استدخله من المعايير في الجانب 

نات من النصوص المترجزة، وأخرى من أعمال الطلبة الماليويين النظري؛ متِّخذا عيمة المنج

  .التحريرية

  

واختُتمت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والمقترحات التي قد تُسهم في التغلب 

على الصعوبات التي يواجهها الناطقون بالماليوية في تعلّمهم ظاهرة التعريف والتنكير 

 .العربية



  

 

١

 

  المقدمـــة
جدواه في تعليم اللغة للناطقين بغيرها، وأسهمت الدراسات أظهر المنهج التقابلي 

 إسهاما كبيرا في – المعقودة بين اللغة الهدف المراد تعليمها، واللغة األم للمتعلِّمين –التقابلية 

تذليل الصعوبات التي تتنبأ بها نتائج التحليل من خالل استثمارها في اتّخاذ اإلجراءات 

فتلك المواضع التي تتشابه فيها . ج المالئمة لطبيعة لغة الدارسين األمالوقائية، وتصميم المناه

اللغتان تُعد ِنقاط التقاٍء تُيسر للدارس استيعابها في اللغة الهدف، وتلك المواضع التي تتباين فيها 

اللغتان تُمثِّل مصدر صعوبة وقلق لدى المشتغلين ببناء المناهج المثلى في طرق العرض 

  .التقديموأساليب 

  

وفي سبيل إدراك هذه الغاية، فقد ُأجريتْ دراسات تقابلية متعددة بين اللغتين العربية 

الصوتيةَ، والصرفيةَ، والنحويةَ، والدالليةَ؛ : والماليوية تتناول المستوياِت اللغويةَ على اختالفها

 واحد منها، ومنها منها ما يكون مشتِمال على إحدى تلك المستويات، ومنها ما يجمع بين غير

ما يتناول جزئية من جزئياتها؛ يدقّق فيها النظر، ويحلِّل ويمحص بغية الوصول إلى حلوٍل 

  .ناجعة

  

وقد وقع اختيار الباحث على ظاهرة التعريف والتنكير اعتقاد أن يكون له فضُل السبق 

وع على دراسة سابقة في الوقوف على مفرداتها وتفاصيلها في اللغتين؛ إذ لم تحظَ يده بالوق

عليه سوى شذرات من اإلشارة إلى تمايز الظاهرة بين اللغتين، والتنبيه على صعوبة استيعابها 

  .من قبل الناطقين بالماليوية

  

وال تقتصر هذه الصعوبة على الدارسين المبتدئين فحسب، بل إنها تمتد لتشمل أولئك 

األمر الذي يؤدي إلى . ومصممي المناهجالمتخصصين من المشتغلين بالترجمة والمعلّمين 

إنشائهم تعابير سقيمة مفكّكة ال تؤدي إلى إساءة الفهم وحسب؛ بل قد تعيق العملية التواصلية 

  .برمتها

  

إن السؤال اللساني المعرفي الذي يرى البحث ضرورة تبنّي هذه الدراسة له، ومحاولة 

 – خارج الوصف اللغوي – على حدسهم اللغوي اإلجابة عنه يكمن في كيفية اعتماد أبناء اللغة

وهو التساؤل . في االهتداء إلى التراكيب الصحيحة عند استعمالهم ظاهرةَ التعريف والتنكير

الذي يفضينا إلى افتراض أن ثمة قواعد غير منصوٍص عليها ينبغي توصيفها للناطقين بغير 

  .العربية من الماليويين



  

 

٢

 

 تتفق في أسلوب عرضها لباب النكرة والمعرفة؛ إذ تكاد كتب النحو التراثية

يستهّل الباب عادةً بتقديم حد لكليهما، يتبعه حصر لألجناس النَّحوية للمعرفة، يليه تفصيل 

وتِرد اإلشارة إلى النكرة والمعرفة من . لكل جنس من تلك األجناس في بابه على حدة

وقد يلتفت .  التي تربط تلك األبواب بهماحين آلخر في األبواب النَّحوية بمقدار الصلة

 غضج المعارف؛ ويبعضهم إلى المباحث الداللية في الحديث عن تفاوت النكرات وتدر

ويزيد الالحق على السابق بفضل بيان أو شرح أو إيجاز أو رأي . آخرون الطرف عنها

  .مغاير
 

يفية، يردد ما ورد في ومن الدراسات المحدثة ما ينزع إلى هذه النزعة الوصفية التوص

المصادر النحوية تارة، ويجتهد أخرى في التبويب وعنونة المسائل التفصيلية الفرعية في 

محاولة جادة لجمع شتات هذه الظاهرة المترامية األطراف، التي تكاد نجد لها نصيباً في كل 

يث في النظرة وتميل بعض تلك الدراسات إلى اإلفادة من معطيات علم اللغة الحد. باب نحوي

التركيبية للحدث اللغوي، أو من معطيات العلوم اإلنسانية التي تتكامل وعلم اللغة، أو من 

المستجدات التي توصل إليها الدرس التاريخي إثر اكتشاف النقوش األثرية في اللغات السامية 

  .األخرى

  

يم فائدٍة نشأ على وال شك أن في جهد السلَف مما رسموه من القواعد المعيارية عظ

نَفْعها الخَلَف، وفي اجتهاد الخَلَف من النظرات والرؤى ما يقرب مفهوم الظاهرة، ويرسم 

. حدوداً لما يِرد فيها من التداخل بين النحوي والداللي والرمزي التواصلي، والتكامل بينها

ن الناطقين بغير بيد أن هذا الركام الموروثَ يظّل عاجزاً عن توصيف الظاهرة للمتعلمي

العربية توصيفاً يثري حدسهم اللغوي، ويعينُهم على تمثُّل هذه الظاهرة، واستدخال 

  .معطياتها

  

من هذا المنطلق، اقتفى الباحث هدي خطوات المنهج التقابلي سعياً نحو استشراِف 

ناء اللغة أوجه االتفاق واالفتراق بين اللغتين، ومحاولِة استنطاق النحو الغائب الالزم ألب

 ظاهرة التعريف والتنكير في اللغتين الفصلين األول والثانيفكان أن تناول في . الماليوية

العربية والماليوية، وحاول فيهما جهده االلتزام بمعايير المنهج الوصفي، والحرص على عدم 

يتناسب اإلطالة واالستطراد مع عدم اإلخالل بمعيار الشمولية واالستقصاء بالقَدر الذي 

  .ومتطلّبات الدراسة التقابلية



  

 

٣

 

 الستقراء أوجه االتفاق واالفتراق بين اللغتين؛ تبين من الفصل الثالثوقد أفرد الباحث 

خالله أن في العربية من نُظُم رصف العناصر اللغوية في التراكيب المختلفة ما ال تجيزه 

. مل غير بنية تركيبية مقابلة في العربيةالماليوية؛ وأن في الماليوية من البنى التركيبية ما يحت

واتّضح أن في كلتا اللغتين مورفيماٍت دالّةً إما على التعيين أو الشيوع؛ بيد أنه قد ال يكون 

  .بالضرورة لكل مورفيٍم مورفيم مقابٌل في اللغة األخرى

  

إن لقرينة التعريف والتنكير في العربية وظيفة ثنائية يؤديها من خالل مختلف 

سياقات اللغوية؛ يرى الباحث ضرورة أن يكون التمييز بينهما مصب االهتمام في تعليم ال

فالعنصر اللغوي في العربية يقوم بوظيفة تركيبية يتعين على . العربية للناطقين بالماليوية

وفي الوقت ذاته، يقوم . النكرة أو المعرفة: غرارها أن يجتَلب على صيغة من إحدى الصيغتين

التعيين أو : عنصر اللغوي بأداء وظيفة داللية تتحدد من خاللها داللته على أحد المعنيينال

  .الشيوع

  

وقد يظن أن هاتين الوظيفيتين متكاملتان ومتالزمتان باطّراد؛ فقد يصل المرء إلى 

ة بيد أن مقابل. نتيجة تعميمية مفادها أن التعريف مالزم للتعيين، وأن التنكير مالزم للشيوع

 يفضينا إلى حقيقة تمايز الوظيفتين، - كالماليوية مثال –الظاهرة بمثيلتها في لغة مغايرة 

فليس .  مقولتان متباينتان غير متوازيتين على وجه االطّراد- عند التحليل البنيوي –وأنهما 

نكرة كلُّ ما يرد بصيغة المعرفة يكون داالً بالضرورة على التعيين؛ وليس كل ما يرد بصيغة ال

  .يكون داالّ بالضرورة على الشيوع

  

فليس لقرينة التعريف والتنكير في الماليوية سوى وظيفة داللية؛ إما أن يكون 

 ٍن بقرينة من قرائن التعيين؛ وإما أن يكون داالمتعي ىعلى مسم العنصر اللغوي فيها داال

ة به، ولتقليل الشيوع قرائنه على الشيوع بقرينة من قرائنه؛ وللشيوع المحض قرينته الخاص

  .أيضاً

  

وال يخضع لمقولة التعريف والتنكير في الماليوية إال االسم، فال يخضع للمقولة 

الفعل، وال الوصف، وال األداة الوظيفية؛ ويكون مفهوم التعيين أو الشيوع مرتبطاً بنواة 

ولة التعريف أما العربية فتُخِضع لمق. المركب االسمي دون باقي العناصر اللغوية

 ن لالسم الجامد والوصف المشتق(والتنكير المفردوالجملةََ )بمفهومه الواسع المتضم ،

  .  وشبه الجملِة



  

 

٤

 

ولما كان بين اللغتين من االختالف في طبيعة الوظيفة التي تؤديها قرائن التعريف 

 لِزم على المتصدي والتنكير ما انبثق عنه تباين في طرائق التعبير عن الداللة الواحدة؛ فقد

لترجمة النصوص اللغوية اإلحاطةُ بتلك الفروق، والتنبه للدالالت المتعددة التي تكتنف البنية 

التركيبية الواحدة، والدقّةُ في اختيار البنية التركيبية المؤدية للداللة المرادة في النصوص 

 المعنون الفصل الرابع وهي احترازات وتقنيات نبه إليها الباحث في. األصول ذاتها

  ).مشكالت الترجمة(بـ

  

 التي -  ال التنبؤية –، فقد انصب على االهتمام باألخطاء الواقعية الفصل الخامسأما 

حاول فيه الباحث . يمارسها متعلمو اللغة العربية من الناطقين بالماليوية عند التطبيق العملي

 الوصول إلى أساليب وقائية قد تسهم في تذليِل استكناه اإلجراءات الذهنية التي يتبعونها بغية

 التقليِل من حدتها؛ معضداًً ذلك بقراءة إحصائية ترفد -  على أقل تقدير - الصعوبات أو 

  .مصممي المناهج بالموضوعات التي ينبغي إيالؤها أولوية قصوى

  

بحث وتضمن البحث في آخره خاتمة احتوت على عدد من النتائج التي تمخّض عنها ال

من التحليل التقابلي، وتحليل النصوص المترجمة، وتحليل أخطاء الدارسين؛ عسى أن تفيد 

المطّلعين من المهتمين بتعليم العربية للماليويين، ويثيب كل عامٍل على عمله بفضله ومنِّه خير 

  .الثواب

  

  .واهللا ولي التوفيق              



  

 

٥

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لغة العربيةالتعريف والتنكير في ال: الفصل األول

  

  الصفحة                

  ٦      حد النكرة والمعرفة •

  ٢٠    تدرج النكرات والمعارف •

  ٣١        األجناس النحوية للمعرفة •

  ٦٩        قرينة التعريف والتنكير •



  

 

٦

 

  التعريف والتنكير في اللغة العربية: الفصل األول
  

  :حد النكرة والمعرفة
داللة ) ن ك ر(اجم اللغوية في مادة يتردد بين الدالالت المتعددة التي توردها المع

) ن ك ر(، إذ تتضمن المادة المعجمية )النكرة(تتصل اتصاال وثيقا بالداللة النحوية لمصطلح 

  .معنى الغموض واإلبهام والتغير إلى مجهول

ونَِكر فالن األمر، وأنكره، . )١(غيره فتغير إلى مجهول: نكّره فتنكّر، أي: يقال

إذا تغير، وكل شيء استُبهم عليك : ، وتنكَّر األمر)٢(تجاهل: جهله، وتناكر: واستنكره، وتناكره

التغير، : والتنكّر، التغيير: واإلنكار. )٣(فقد تنكّر لك، ونِكرتُ فالناً وأنكرتُه إذا جهلتُه

غيره وجعله : وتنكّر الشيء. )٤(مغيراً هيئته: خرج متنكِّراً، أي: ويقال. المجهول: والمنكور

الجهالة، : والنَّكارة. )٦(التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها: والتنكّر. )٥(يث ال يعرفبح

  . )٧(هو ذو نَكارة: يقال

النون والكاف والراء أصل صحيح يدّل على خالف : "وجاء في مقاييس اللغة

وأنكره .المعرفة التي يسكن إليها القلب ه، ولم يعت: ونِكر الشيءرف به لم يقبله قلب

ذلك أن كل غامض مبهم مجهول ال يسكن إليه القلب، وال يستسيغ قبوله لغموضه . )٨("لسانُه

  .وإبهامه

تتضمن داللة تتصل بالمعلوم المدرك ) ع ر ف(وفي المقابل، فإن المادة اللغوية 

علمه بحاسة من الحواس الخمس، : عرف الشيء، أي: يقال. الموسوم بسمات مميزة

: أعلمه إياه، وعرفه بيتَه: عرفه األمر وباألمر: ويقال. )٩(ر وتدبر ألمرهوأدركه بتفكّ

                                                 
م، دار إحياء التراث العربي، ١٨، ٣، طلسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ت( ابن منظور، محمد بن مكرم، )١(

  .١٤/٢٨١) نكر(م، مادة ١٩٩٣بيروت، 
محمد : تحقيق(م، ١، ٦، طالقاموس المحيط، )م١٤٨٣/هـ٨٢٣ت( الفيروزآبادي، مجد الدين بن يعقوب، )٢(

  .٤٨٧ص) نكر(م، مادة ١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، )نعيم العرقسوسي
 الدينية، القاهرة، الثقافةم، مكتبة ٤، .ط. د، اللغةجمهرة، )م٩٣٣/هـ٣٢١ت( محمد بن الحسن، دريد، ابن )٣(
  .٢/٤١٣) نكر(، مادة م١٩٩_
عبد : تحقيق(م، ٢٣، .ط. د، العروستاج، )م١٧٩٩/هـ١٢١٣ت (تضى الحسيني،مر محمد الزبيدي، )٤(

  .١٤/٢٨٧) نكر(، مادةم١٩٧٤، وزارة اإلرشاد، الكويت، ) أحمد فراجالستار
؛ وأنيس، ٥/٥٤٣) نكر(مكتبة الحياة، مادة : م، دار بيروت٥، .)ط.د(، متن اللغة، )م١٩٥٨( رضا، أحمد، )٥(

  .٢/٩٥١) نكر(دار األمواج، مادة : م، بيروت٢، )٢ط(، وسيطالمعجم ال، )م١٩٨٧(إبراهيم، 
 حسن آل محمد: تحقيق(م، ١١، ١ ط، في اللغةالمحيط، )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت( إسماعيل بن عباد، عباد، ابن )٦(

  .٦/٢٤٩) نكر(، مادة م١٩٩٤، عالم الكتب، بيروت، )ياسين
  .٥/٥٤٣) نكر(، مادة متن اللغة رضا، أحمد، )٧(
محمد عوض : تحقيق(م، ١، ١، طمقاييس اللغة، )م١٠٠٥/هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس،  ابن فارس، )٨(

  .١٠٠٩ص) نكر(م، مادة ٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )مرعب، وفاطمة محمد أصالن
، .)ط.د(، محيط المحيـط، )م١٩٨٣(؛ والبستاني، بطرس، ٤/٧٧) عرف(، مادة متن اللغة رضا، أحمد، )٩(
  .٥٩٢ص) عرف(تبة لبنان، مادة مك: م، بيروت١



  

 

٧

 

وسمه بِسمة يُِِعرف بها، : أعلَمه باسمه، وعرفه به: أعلمه بمكانه، وعرفه بفالن

: والتعريف. )٢(صار معروفاً عنده: وتعرف بفالن. )١(اإلعالم والتوضيح: والتعريف

. إدراك الشيء على ماهو عليه: والمعرفة. )٣(لمميزةتحديد الشيء بذكر خواصه ا

: غطوا معارفَهم، ويقال: ويقال للقوم إذا تلثَّموا. )٤(المعلوم ويقابله المجهول: والمعروف

امرأة حسنة المعاِرِف، يراد : ويقال. )٥(خرجنا من مجاهل األرض إلى معاِرِفها

  . )٦(الوجه

؛ قيل عرفَها لهم في الدنيا بوصٍف )٧()ا لهمويدخلهم الجنة عرفه: (وفي قوله تعالى

إنه يبعث مع كل رجٍل ملَك : وقيل.  لهم، فإذا دخلوها عرفوها بتلك األوصاِف الحسنة)٨(وصفَها

الحدود، والواحدة : حدها لهم، والعرف: في اآلية، أي) عرفها لهم: (وقيل. )٩(يعرفُه منزلَه

  .)١٠(بذلك كأنه عِرف حده) ةعرفََََََ(وسميت . عرفَة

تدل على العلم ) عرف(ويتبين من المعاني الواردة أن المادة المعجمية 

يصفها ابن فارس في . بالشيء وإدراكه على وجه من الدقة والتحديد والتمييز

العين والراء والفاء أصالن صحيحان، يدل أحدهما على تتابع : "مقاييسه بقوله

واألصل ...  واآلخر يدل على السكون والطمأنينة الشيء متصال بعضه ببعض،

رفان: اآلخر فة والِع فة، وهذا أمر : تقول. المعِر رفانا ومعِر عرف فالن فالنا ِع

وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ ألن من أنكر شيئا توحش منه . معروف

  .)١١("ونَبا عنه

كرة والمعرفة قطبان متضادان وال يغيب عن المعاجم اللغوية اإلشارة إلى أن الن

نحو قولهم . في الداللة؛ إذ تُصرح بذلك من خالل ألفاظ واضحة تدل على هذا التضاد

                                                 
، دار )إميل يعقوب: تحقيق(م، ٧، ١، طالصحاح، )م١٠٠٣/هـ٣٩٣ت( الجوهري، إسماعيل بن حماد، )١(

  .٩/١٥٣) عرف(، مادة لسان العرب؛ وابن منظور، ٤/١١٧) عرف(م، مادة ١٩٩٩الكتب العلمية، بيروت، 
) عرف(دار المشرق، مادة : م، بيروت١، )٢٦ط(، المنجد في اللغة واألعالم، )م١٩٧٥( معلوف، لويس، )٢(

  .٤٩٨ص
  .٢/٥٩٥) عرف(، مادة المعجم الوسيط أنيس، إبراهيم، )٣(
  .٥٩٢ص) عرف(، مادة محيط المحيط البستاني، بطرس، )٤(
م، الهيئة المصرية العامة، ٢، ٣، طأساس البالغة، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت( الزمخشري، محمود بن عمر، )٥(

  .٢/١١٠) عرف(مادة م، ١٩٨٥القاهرة، ، 
  .٢/٢٢) عرف(، مادة المحيط في اللغة ابن عباد، )٦(
  ٦: سورة محمد)٧(
  ).بوصٍف وصفه لهم: ( هكذا في األصل، ولعّل الصواب)٨(
محمد : تحقيق(م، ١، ١، طعمدة الحفاظ، )م١٣٥٦/هـ٧٥٦ت( السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، )٩(

  .٣/٧٤) عرف(ة م، ماد١٩٩٣، عالم الكتب، بيروت، )التونجي
  .٢/٢٢) عرف(، مادة المحيط في اللغة ابن عباد، )١٠(
  .٧٣٢ص) عرف(، مادة مقاييس اللغة ابن فارس، )١١(



  

 

٨

 

وأن المنكَّر ضد . )١(بأن النكرة ضد المعرفة، أو نقيض المعرفة، أو ِخالف المعرفة

، واإلنكار خالف )٢(المعروف، والمعروف ضد المنكَّر، والتعريف ضد التنكير

، والمنكَّر خالف المعرف، )٤(ضد عرفته: وكذا فإن نِكرت الشيء وأنكرته. )٣(عترافاال

  .)٥(وتعرف ضد تنكَّر، وعرفه ضد نكَّره

ال يغيب كذلك عن بعض المعاجم المعاصرة اإلشارة إلى المعنى االصطالحي للنكرة 

نكَّر "، و)٦("جعله نَِكرة: )عند النحاة(نكّر االسم : "فترد في صفحاتها عبارات نحو. والمعرفة

أدخل عليه ): في اصطالح النحاة(عرف االسم "، و)٧("جعله نَِكرة، وهو من كالم النحاة: االسم

  .)٨("أداة التعريف

. )٩(هي االسم من اإلنكار): النكرة(أما من الناحية التصريفية االشتقاقية، فإن 

عرف يعِرف ِعرفَة وِعرفانا وِعِرفَّانا : ؛ يقال)عرف(هي المصدر من الفعل ): المعرفة(و

  . )١١(إدراك الشيء على ما هوعليه: ؛ وتعني)عرف(كذلك االسم من ) المعرفة(و. )١٠(ومعِرفة

، ثم )رجل ذو معرفة: (؛ ولذلك تقول)الِعرفان(في األصل مصدر كـ) المعِرفة(فلفظ 

وأما لفظ . ه، وهو يدل عليهصار وصفا لالسم الدال على الشيء المخصوص؛ ألنه يعرف ب

نِكرتُ الشيء نُكْرة ونُكْرا إذا جِهلته، ثم صار وصفا : ، يقال)مصدر(في األصل فـ) النكرة(

: كما تقول. هذا االسم النَِّكرة، وهذا اسم نَِكرة: لالسم الذي ال يخص شيئا بعينه؛ ولذلك تقول

  .)١٢(هذا االسم المعِرفة، وهذا اسم معِرفة

، ثم جعال )عرف(و) نكَّر(في األصل اسما مصدرين لـ] أي النكرة والمعرفة[هما "فـ 

  .)١٣("المعرف ال علَمين] االسم[اسمي جنس لالسم المنكَّر و

                                                 
، دار )عبد الحميد هنداوي: تحقيق(م، ٤، ١، طالعين، )م٧٩٢/هـ١٧٥ت( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، )١(

؛ وابن ٢/٥٧٥) نكر(، مادة الصحاحي، ؛ والجوهر٤/٢٦٤) نكر(م، مادة ٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، 
  .١٤/٢٨٢) نكر(، مادة لسان العربمنظور، 

  .٨٣٥ص) عرف(، ومادة ٤٨٧ص) نكر(، مادة القاموس المحيط الفيروزآبادي، )٢(
  .١٠٠٩ص) نكر(، مادة مقاييس اللغة ابن فارس، )٣(
  .١٤/٢٨٧) نكر(، مادة تاج العروس الزبيدي، )٤(
، مادة محيط المحيط ،بطرس البستاني،؛ و٨٣٦ص) نكر( ، مادة ي اللغة واألعالمالمنجد ف معلوف، لويس، )٥(
  .٢/٥٩٥) عرف(، مادة المعجم الوسيط، ؛ وأنيس، إبراهيم٥٩٢ص) عرف(
  .٢/٩٥١) نكر(، مادة المعجم الوسيط،  أنيس، إبراهيم)٦(
  .٩١٦ص) نكر(، مادة محيط المحيط ،بطرس البستاني، )٧(
  .٤/٧٧) عرف(، مادة غةمتن الل رضا، أحمد، )٨(
  .١٤/٢٨٢) نكر(، مادة ، لسان العرب ابن منظور)٩(
  .٩/١٥٣) عرف(، مادة لسان العرب؛ وابن منظور، ٣/١٣٥) عرف(، مادة العين الفراهيدي، )١٠(
  .٤٩٨ص) عرف(، مادة المنجد في اللغة واألعالم معلوف، لويس، )١١(
: تحقيق(م، ٢، ١، طاللباب في علل البناء واإلعراب، )م١٢١٩/هـ٦١٦ت(العكبري، عبداهللا بن الحسين، ) ١٢(

  .١/٤٧١م، ١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بيروت، )غازي مختار طليمات
: تحقيق(م، ٤، ١، طحاشية الصبان على األشموني، )م١٧٩٢/هـ١٢٠٦ت(الصبان، محمد بن علي، ) ١٣(

  .١/١٥٤م، ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )إبراهيم شمس الدين



  

 

٩

 

، فإن جمهور النحاة من البصريين على أن النكرة هي األصالة والفرعيةأما من حيث 

انت المعرفة ذات عالمة وافتقار إلى ولذلك ك. )٢(، وأن التعريف طارئ على التنكير)١(األصل

  . )٣(وضٍع؛ لنقلها عن األصل

  :وقد احتج من قال بأصالة النكرة بعدة أسباب، منها

  .)٤(ال معرفة إال ولها نكرة، والكثير من النكرات ال معرفة لها، والمستِقّل أولى باألصالة .١

. سماء الخاصةالشيء أول وجوده تلزمه األسماء العامة، ثم يعرض له بعد ذلك األ .٢

ثم بعد ذلك يوضع له االسم العلم  كاآلدمي إذا وِلد فإنه يسمى إنساناً أو مولوداً أو موجوداً،

 اسم للمعنى العام؛ والخاص واحد من العام، والكل – إذن – فالنكرة .)٥(واللقب والكنية

عرفة تحت يقع على المعرفة والنكرة، واندراج الم) معلوم(و) شيء(فلفظ . )٦(أصل ألجزائه

 .)٧(عمومها دليل على أصالتها

النكرة ال تحتاج في داللتها على المعنى إلى قرينة، بِخالف المعرفة، فإنها تحتاج إلى قرينة  .٣

فاللفظ إما أن . )٨(من تعريف وضٍع أو آلة، وما يحتاج إلى شيٍء فرع عما ال يحتاج إليه

زائدٍة عليه؛ على التفصيل  أو بقرينٍة -  من أصل الوضع -يدل على التعريف بنفسه 

  ]زيدجاء : نحو. [تعريفه بالنظر إلى مسماه، وهو العلم. أ  : الدال بنفسه:  * )٩(التالي

تعريفه بالنظر إلى تبعيته لتقوية المعرفة قبله، وهي األلفاظ الدالة . ب

  ]نفسهرأيت زيدا : نحو. [على التوكيد

  

                                                 
 دار، )عبد السالم هارون: تحقيق(م، ٤، ١ ط،الكتاب، )م٧٩٧/هـ١٨٠ت( بن عثمان، عمرو يبويه، س)١(

م، ٤، .ط. د،المقتضب، )م٨٩٨/هـ٢٨٥ت( بن يزيد، محمد المبرد،؛ و١/٢٤، م١٩٩١الجيل، بيروت، 
 ابن؛ و٤/٢٧٦، م١٩٦٩ ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،)عضيمةمحمد عبد الخالق : تحقيق(

، ) الفتليالحسينعبد : تحقيق(م، ٣، ١ ط، في النحواألصول، )م٩٢٨/هـ٣١٦ت( محمد بن سهل، السراج،
 شرح، )م١٣٦٠/هـ٧٦١ت( هشام، عبداهللا بن يوسف، ابن؛ و١/١٤٨، م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، م١٩٦٠ القاهرة، الكبرى، ، المكتبة التجارية)محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(م، ١، ٨ط الذهب،شذور 
  .١٣١ص

بركات : تحقيق(م، ١، ١، طأسرارالعربية، )م١١٨٢/هـ٥٧٧ت(األنباري، عبد الرحمن أبو البركات، ) ٢(
  .٢٤١م، ص١٩٩٩، دار األرقم، بيروت، )يوسف هبود

م، ٩، ١ ط، والنظائراألشباه، )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، السيوطي،) ٣(
  .٣/٧١، م١٩٨٥ بيروت،الة، سة الرس، مؤس)عبد العال سالم مكرم: قيقتح(
محمد محيي الدين : تحقيق(م، ٣، ١ط ، األشمونيشرح، )م١٤٩٥/هـ٩٠٠ت( علي بن محمد، األشموني،) ٤(

  .١/٤٧، م١٩٥٥، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )عبد الحميد
  .١/٤٧، شرح األشمونياألشموني، ) ٥(
  .١/٤٧١، للباب في علل البناء واإلعراباالعكبري، ) ٦(
  .٣/٧١ ، والنظائراألشباه السيوطي،) ٧(
محمد محيي : تحقيق(م، ٣، ٤ ط،المسالك أوضح، )م١٣٦٠/هـ٧٦١ت( هشام، عبداهللا بن يوسف، ابن) ٨(

  .١/٦٠، م١٩٥٦ التجارية الكبرى، القاهرة، المكتبة، )الدين عبد الحميد
  .٣/٧٥، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٩(
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  :الدال بقرينة زائدة* 

  ]رجلالجاء : نحو. [التعريف) ال (متقدمة متصلة، وهي. أ

  ] رأيتهزيد: نحو. [متقدمة منفصلة، وهي القرائن المعرفة للضمائر. ب

  ]الرجلرأيت دار : نحو. [متأخرة متصلة، وهي اإلضافة. ج

  ، الداراشتريت هذه : نحو. [متأخرة منفصلة، وهما صفة اسم اإلشارة وجملة الصلة. د

 ]أكرمتهجاء الذي 

) ال( األشياء المجهولة، فإذا أردت إفهام أمر معين زدت على ذلك االسم النكرة تقع على .٤

ذلك أن فائدة التعريف تعيين . )١(أو الصفة، وما ال زيادة فيه سابقٌ على ما فيه زيادة

المسمى عند اإلخبار للسامع؛ واإلخبار يتوقَّف على التركيب، فيكون تعيين المسمى عند 

 .)٢(التركيب

وفيون مع ما تقدم من رأي البصريين في أصالة النكرة وفرعية المعرفة؛ وال يتفق الك

ما لزم التعريف كالمضمرات، : ؛ األول)٣(إذ يرون أن األولى تقسيم األسماء إلى ثالثة أقسام

ما التنكير فيه : ، والثالث)مررت بزيد وزيد آخر: (ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: والثاني

  .قبل التعريف

لفظ يقع فيه اشتراك؛ والقصد من " كان لكل اسم حد عند المحققين؛ ذلك أن كل ولما  

لما كان ذلك كذلك؛ فقد بذل النحاة جهدهم في وضع حد . )٤("الحد تمييز المحدود عما يشاركه

وجاءت الحدود على اختالف ألفاظها متقاربةً متماثلَةً، بل . للمعرفة والنكرة، كلٌّ يسدد ويقاِرب

  . تحدة المدلول في بعض األحيانم

 على –  الحدود المبثوثة في كتب النحو واللغة، وتتقارب-  إلى حد كبير –وتتشابه 

 في صياغة تعريف النكرة والمعرفة؛ إال أنها في الوقت ذاته تتباين بشكل –اختالف ألفاظها 

لى حد دقيق اللفظ ويعكس هذا التباين حقيقة عدم الوصول إ. ملحوظ في مفرداتها وعباراتها

 تالفي عيوب الحدود السابقة عليه، -  بتقديمه حداً جديدا - شامل العبارة؛ فكل نحوي يحاول 

  .من خالل تقييده للمطلَق، واالحتراز من التعميم أو التضييق

  

  

                                                 
  .١/٤٧١، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ١(
  .٣/٧١، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٢(
: تحقيق(م، ٥، ١ ط، الضربارتشاف، )م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت( محمد بن يوسف، األندلسي، حيان أبو) ٣(

  .١/٤٥٩، م١٩٨٤، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، ) أحمد النماسمصطفى
  .١/٤٥، للباب في علل البناء واإلعراباالعكبري، ) ٤(



  

 

١١

 

؛ يدّل على مسمى شائع في جنٍس موجود أو )١(فالنكرة هي كل اسم عم اثنين فما زاد

؛ بسبب شيوعه بين أفراد كثيرة من نوعه )٣(يخُص واحدا من الجنس دون سائره، ال )٢(مقدر

، واقع على )٥(؛ فهو موضوع لشيء ال يعينه)٤(تشابهه في حقيقته، ويصدق على كلٍّ منها اسمه

أما المعرفة فهي كل اسم خَص الواحد من . )٧(، غير مقيٍد بأحد األفراد)٦(كل شيٍء من أمته

  .)١٠(، ال شياع فيه)٩(كان مدلوله معينا ومعلَّقا على مسمى بعينه، و)٨(جنسه

ويفسر هذا التعدد والتباين في ألفاظ الحدود التي أوردها النحاة صنيع ابن مالك في   

وقال معلِّالً لذلك . حده النكرةَ بأنها ما سوى المعرفة، وذلك بعد أن حد المعرفةَ بذكر أنواعها

ض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراٍك عليه؛ ألن من األسماء من تعر: "بأنه

وتفصيل ذلك . )١١("ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين

  :)١٢(ما يأتي

ال تستعمل إال نكرة، على الرغم ). أمس: (من األسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، نحو .١

وهي مبنية لتضمنها معنى التعريف؛ أما . على واحد معين ال شياع فيهمن داللتها 

                                                 
  .١/٤٨، األصول في النحو ابن السراج، )١(
: تحقيق(م، ١، ١، طالمفصل في صنعة اإلعراب، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت( الزمخشري، محمود بن عمر، )٢(

؛ ابن مالك، ٢٣٦م، ص٢٠٠١، دار الكتاب المصري، القاهرة، )محمد عبد المقصود وحسن عبد المقصود
عبد المنعم : تحقيق(م، ١، ١، طشرح عمدة الحافظ، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(داهللا األندلسي، محمد بن عب

؛ ١/٤٥٩،  الضربارتشاف األندلسي، حيان أبو؛ ٤٩-٤٨م، ص١٩٧٥، مطبعة األمانة، القاهرة، )هريدي
، )م١٣٦٠/هـ٧٦١ت( هشام، عبداهللا بن يوسف، ابن؛ ٤/٢٥٣) نكر(، مادة عمدة الحفاظالسمين الحلبي، 

، م٢٠٠٤ بيروت، العصرية،، المكتبة )محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(م، ١، .ط. د،الندىقطر  شرح
  .٢/٩٥١) نكر( مادة ،المعجم الوسيط، ؛ أنيس، إبراهيم١٠٣ص

علي توفيق : تحقيق(م، ١، ١، طالجمل في النحو، )م٩٥٢/هـ٣٤٠ت( الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، )٣(
، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( عثمان أبو الفتـح، ،ابن جني؛ ١٤م، ص١٩٨٤ بيروت، ، مؤسسة الرسالة،)الحمد

؛ واألنباري، ٩٨م، ص١٩٧٢، دار الكتب الثقافية، الكويت، )فائز فارس: تحقيق(م، ١، ٨، طاللمع في العربية
  .٢٤١، صأسرارالعربية

 العلم للماليين، دار: م، بيروت١، )١ط(، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، )م١٩٨٦( يعقوب، إميل، )٤(
  .٥٥٧ص

معجم علوم ، )م١٩٩٥(األشقر، محمد سليمان، ؛ و٩١٦ص) نكر(، مادة محيط المحيط ،بطرس لبستاني، ا)٥(
  .٤٣١، صمؤسسة الرسالة: ، بيروت)١ط(، اللغة العربية

  .٤/٢٧٦، المقتضب المبرد، )٦(
، المعجم الميسر، )م١٩٩٩(ن، ؛ خناوي، محمد أمي٩١٦ص) نكر(، مادة محيط المحيط ،بطرس البستاني، )٧(
  .٧٣دار الكتب العلمية، ص: م، بيروت١، )١ط(
  .٢٤١، صأسرارالعربية؛ واألنباري، ٩٨، صاللمع في العربية ،ابن جني )٨(
) عرف(، مادة محيط المحيط ،بطرس لبستاني،؛ ا٢٣٦، صالمفصل في صنعة اإلعراب الزمخشري، )٩(

معجم علوم ؛ األشقر، محمد سليمان، ٥١٢، صف واإلعرابموسوعة النحو والصر؛ يعقوب، إميل، ٥٩٢ص
  . ٦٥، صالمعجم الميسر؛ خناوي، محمد أمين، ٣٩٣، صاللغة العربية

  . ٤٩-٤٨، صشرح عمدة الحافظ ابن مالك، )١٠(

محمد : تحقيق(م، ٢، ١، طشرح التسهيل، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي، ) ١١(
  .١/١١٤م، ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، )عطا وطارق السيد

  .١/١١٤المصدر نفسه، ) ١٢(
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علم جنس؛ ) أمس(ويرى السهيلي أن . )١(زائدة، وقيل بعد تنكيرها) ال(فقيل إن ) األمس(

ال يختص به واحد من الجنس؛ أي الجنس كان فهو مسمى بذلك "ألن علم الجنس اسم 

  .)٢()"أمس(ذا وِلي يومك ماضيا فهو أي األيام كان، إ) أمس(كما أن . االسم

الجنسية؛ يجوز فيه أن ) ال(من األسماء ماهو نكرة معنى معرفة لفظا، كالمقترن بـ .٢

مررت بالرجل خير منك، وعليه حمل المحققون قولَه : يوصف بنكرة، اعتبارا بمعناه، نحو

، والجمل ال )الليل(ـصفة ل) نسلخ(، فجعلوا )٣()وآية لهم الليل نسلخ منه النهار: (تعالى

؛ فهي تجري مجرى المعرفة، )أسامة: (وكذلك نحو قولهم لألسد. يوصف بها إال النكرات

 ).أسد(لكن ال تدل على واحد معين، وشياعها في المعنى شياع . وتطبق عليها قواعدها

ِمثْلك، وشَبهك، وغَيرك، : (ومما جاء بلفظ المعرفة وهو نكرة األلفاظ المبهمة، نحو

مررت برجل : ألنها تقع نعوتا للنكرات، نحو) )٤(ونَحوك، وضربك، وهدؤك، وكُفُؤك

ومنها أيضا المضاف إضافة لفظية، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال واالستقبال، . ِمثلك

 .)٥()وهذا عارض ممطرنا: (هذا ضاربك غدا؛ بدليل أنها تَِصف النكرات، نحو: نحو

عبد (، و)واحد ٌأمه: (النكرة والمعرفة، نحو: استعماله على الوجهينمن األسماء ماهو في  .٣

يجعلها بعض العرب معرفة بمقتضى اإلضافة، ويوِقعها بعض العرب مواقع ). بطْنه

 . ، أو ينصبها حاال)رب(النكرة؛ فيدخل عليها 

 فإن جعلتَه نكرة ...إذا كانت معرفة لم تنون"؛ )٦()مه(و) صه(وكذلك أسماء األفعال نحو 

، )آمين(، و)بلْه(قسم لم يستعمل إال معرفة، نحو : فأسماء األفعال على ثالثة أقسام. )٧("نوَّنتَ

) إيهاً(ألنه لم يسمع فيهما تنوين؛ وقسم لم يستعمل إال نكرة، وهو مالم يفارقه التنوين، نحو 

 وقسم استُعمل معرفة ونكرة، فينون في التعجب؛) واهاً(في اإلغراء، و) ويهاً(في الكَفّ، و

 .)٨()صه، ومه، وإيه، وُأفّ(إلرادة التنكير، ويحذف التنوين إلرادة التعريف، وذلك نحو 

ولما كان في األمر ما فيه من صعوبة صياغة حد جامع مانع، فإن اللجوء إلى طرق 

حدهما، كان هو األولى إجرائية تُعين على تمييز النكرة من المعرفة، بدال من البحث في 

  .واألجدر، وكان ذلك من صنيع بعض النحاة األوائل
                                                 

  .١/٢٥٢، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ١(
محمد إبراهيم : تحقيق(م، ١، ٢ ط،الفكر نتائج، )م١١٨٥/هـ٥٨١ت( عبد الرحمن بن عبداهللا، السهيلي،) ٢(

  .١١٥، صم١٩٨٤، دار االعتصام، القاهرة، )البنا
  ٣٧:يس) ٣(

  ).كُفُؤه، كُفْؤه، كَفُؤه، كَِفؤه، ِكفْؤه: ( تورد المعاجم اللغوية في ضبطه أنحاء متعددة، هي)٤(
  .١٨٠، صالجمل في النحو؛ الزجاجي، ٥٤: األحقاف) ٥(
  .٣/٣٠٢، الكتابسيبويه، ) ٦(
  .٣/٧٩، المقتضبالمبرد، ) ٧(
  .٣/٢٦٨، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٨(
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لقد اتبع النحاة في تمييزهم النكرة من المعرفة أسلوبا عمليا إجرائيا؛ بغية التخلص من 

ويمكننا إجمال أسلوبهم في . عسر ما في وضع حد جامع مانع دقيق تتنظم معه كل الجزئيات

  .طريقتين اثنتين

حصر أنواع المعرفة، وعد ما كان خارجا عنها :  هييقة اإلجرائية األولىالطر

إذا ثبت كون االسم المعرفة بهذه : "وهو منهج ابن مالك الذي يستشف من قوله. نكرة

وما سوى ذلك فهو : المثابة، فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاةً، ثم يقال

  .)١("نكرة

 السهولة على ما يبدو من ظاهر قول ابن مالك، فقد وليس حصر أنواع المعارف من

وأكثرهم يجعل أقسامه خمسة، فيغفلون المعرف : "يقول ابن مالك. اختلف النحاة في تعدادها

والمبهم على ضربين، اسم : بالنداء، ويعبرون بالمبهم عن اسم اإلشارة والموصول، ثم يقولون

  .)٢(" ستةإشارة وموصول، فيؤول ذلك إلى أن أقسامه

أما من قسم المعارف إلى خمسة، فقد اقتصر على العلم والمضمر والمبهم والمعرف   

وظاهر . )٣(ومن هؤالء سيبويه والمبرد وابن السراج والزجاجي. والمعرف باإلضافة) ال(بـ

أنهم يقصدون به اسم اإلشارة وحده دون االسم ) ذلك(و) هذا(من تمثيلهم لالسم المبهم بـ

  . صول، خالفا لما أشار إليه ابن مالكالمو

األسماء المضمرة واألعالم " يقسم المعرفة إلى – مثال –ويؤكد ذلك أن ابن جني 

؛ فذكر اسم اإلشارة )٤("وأسماء اإلشارة وما تعرف بالالم وما أضيف لواحد من هذه المعارف

ارف عنده خمسة أقسام وكذا فعل العكبري، فالمع. صراحة ولم يذكر االسم الموصول البتَّة

الضمائر واألعالم وأسماء اإلشارة وما فيه الالم والمضاف إلى واحد من هذه إضافة : "هي

  .)٥("محضة

ويعني ذلك أن مصطلح االسم المبهم كان يقتصر على اسم اإلشارة، وأنهم إن كانوا   

لمقترن باأللف ا( يندرج تحت قسم ما فيه الالم -  إذن - يعدون االسم الموصول معرفة، فإنه 

يقول . ثم تُوسع الحقا في االسم المبهم ليضم اسم اإلشارة واالسم الموصول). والالم

 والمعرفة على خمسة أضرب العلم الخاص والمضمر والمبهم، وهو شيئان: "الزمخشري

                                                 
  .١/١١٥، شرح التسهيلابن مالك، ) ١(
  .١/١١٥المصدر نفسه، ) ٢(
؛ ١/١٤٩، األصول في النحو؛ وابن السراج، ٤/٢٧٦، المقتضب؛ والمبرد، ٢/٥، الكتابسيبويه، ) ٣(

  .١٧٨ ،١٤، صالجمل في النحووالزجاجي، 
  .١/٩٩، اللمع في العربيةابن جني، ) ٤(
  .١/٤٧٣، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٥(



  

 

١٤

 

أسماء اإلشارة والموصوالت، والداخل عليه حرف التعريف والمضاف إلى أحد هؤالء إضافة 

  .)١("حقيقية

وقد حدا ذلك ببعض النحاة إلى أن يجعل أقسام المعارف ستة، باعتبار اسم اإلشارة   

شرح (واالسم الموصول قسمين مستقلين؛ كما هو الحال لدى ابن هشام في كتابه الموسوم بـ

ثم ...ثم العلم...أما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، الضمير: "؛ إذ يقول)قطر الندى

  .)٢("والمضاف إلى واحد مما ذُِكر...ثم ذو األداة...لموصولثم ا...اإلشارة

 :)٣(وقد أقر هذا التقسيم ابن مالك في ألفيته بقوله

  )الذي(و) الغالِم(و) ابني(و) هند(و      )ذي(و) هم(وغَيره معرفةٌ كـ

غير النكرة المعرفة، وهي ستة : "وكذا فعل ابن عقيل في شرحه لأللفية؛ حيث يقول

 والمحلى باأللف والالم )هند( والعلم كـ)ذي( واسم اإلشارة كـ)هم(مضمر كـأقسام، ال

  .)٤(")ابني( وما أضيف إلى واحد منها كـ)الذي(والموصول كـ) الغالم(كـ

    

ويرى الباحث أن االقتصار على هذه األقسام الستة هو األولى واألمثل؛ ألسباب 

  .سنعرض لها بعد االنتهاء من عرض بقية اآلراء

 أضاف بعض النحاة قسما سابعا إلى هذه األقسام، وهو المعرف بالنداء، منهم ابن فقد  

فالمعرفة مضمر وعلم : "؛ حيث يقول)شرح التسهيل(، و)٥()شرح العمدة(مالك في كتابيه 

، وكذا فعل ابن هشام في كتابه الموسوم )٦("ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة

   .)٧()أوضح المسالك(بـ

جدر االنتباه إلى التفاوت في آراء ابن هشام وابن مالك بين كتبهم، فهما وي  

ولعل هذا يرجع . يصرحان بأن أقسام المعارف ستة تارة ويجعالنها سبعة تارة أخرى

إلى الطبيعة التراكمية للمعرفة اإلنسانية بشكل عام؛ وعلم اللغة من العلوم اإلنسانية 

تعديل ورجع النظر، ما يطرأ على غيرها من العلوم التي يطرأ عليها من التبديل وال

  . اإلنسانية

                                                 
  .٢٣٦، صالمفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري) ١(
  .١٢٧-١٠٤، شرح قطر الندىابن هشام، ) ٢(
م، المكتبة ١، .ط.، دألفية ابن مالك، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي، ) ٣(

  .٨م، ص١٩٩٦العصرية، بيروت، 
محمد : تحقيق(م، ٢، ١٢، طشرح ابن عقيل، )م١٣٢٨/هـ٧٦٩ت(ابن عقيل، عبد اهللا بن عقيل الهمداني، ) ٤(

  .١/٧٨م، ١٩٦١، المكتبة التجارية، القاهرة، )محيي الدين عبد الحميد
  .١٢٤ ص، عمدة الحافظشرح مالك، ابن) ٥(
  .١/١١٤، شرح التسهيلابن مالك، ) ٦(
  .١/٦٠ ،المسالك أوضح هشام، ابن) ٧(



  

 

١٥

 

قسما ثامنا، وهي ألفاظ ) أجمع وأخواتها(وقد أضاف آخرون إلى أقسام المعارف 

؛ وحجتهم في ذلك أنها ِصيغٌ مرتجلة )أجمع، وأجمعون، وجمعاء، وجمع: (التوكيد من نحو

رف، وإن خلت من القرائن الدالة على وضعت لتأكيد المعارف دون النكرات، فهي إذن معا

  .)١(التعريف

 االستفهاميتين معرفتين؛ بدعوى ) ما(و) من(وانفرد ابن كيسان في عد

مادعاك إلى كذا؟ : ومثله. زيد: من عندك؟ فيجاب: تعريف جوابهما، كأن يقال

إال أن جمهور النحاة على أنهما نكرتان؛ بأن يجاب على السؤالين . لقاؤك: فيقال

أي (، و)من(مقام ) أي إنسان(على الترتيب؛ وكذا بتقدير ) أمر هام(و) رجل(بـ

  .)٢()ما(مقام ) شيء

ورؤية الباحث في االقتصار على األقسام الستة األولى مرده كونها تُمثِّل أجناسا نحوية 

ختلفة إال مستقلة ال تقع إال في موضع المعرفة، وال يتعامل معها في المواضع التركيبية الم

ولعله السبب وراء قَصر من قَصر المعرفة على هذه األقسام دون غيرها من . بوصفها معرفة

، )المنادى المقصود(النحاة األوائل، مع األخذ بعين االعتبار أنهم كانوا يدركون يقينا أن 

  .، معارف ال نكرات)أجمع وأخواتها(و

قسمين مستقلَّين إغفاالً منهم ) ع وأخواتهاأجم(، و)المنادى المقصود(لم يكن عدم إفرادهم 

استدركه من تنبه من بعدهم، وإنما كان لصنيعهم هذا داللة على نظرة ثاقبة تُميز بين ما هو 

المنادى (فـ. معرفة في األصل، وبين ما يكون التعريف عليه طارئا في سياقات تركيبية معينة

 سياق تركيبي بعينه؛ بينما تكون األنواع تكتسب التعريف في) أجمع وأخواتها(، و)المقصود

  .الستة األخرى معارف على الدوام، في السياقات التركيبية المختلفة، ال في سياق بعينه

والمفرد على . مفرد ومضاف ومشابه للمضاف: "فاألسماء المناداة على ثالثة أضرب

قبل النداء ثم نودي والمعرفة أيضا على ضربين أحدهما ما كان معرفة . ضربين معرفة ونكرة

ما كان نكرة ثم نودي فحدث فيه التعريف : يا زيد ويا عمرو؛ والثاني: فبقي على تعريفه، نحو

وكما أن النداء لم يحدث ال في العلم، وال في . )٣("يا رجل: بحرف اإلشارة والقصد، نحو

آخر غير حرف النكرة غير المقصودة تعريفا؛ فكذا النكرة المقصودة اكتسبت التعريف من أمر 

 .النداء

واَألولى في رأي الباحث األخذُ بالرأي القائل بأن المنادى المقصود بالنداء معرف 

: اختلف فيما كان نكرة ثم تعرف بالنداء، فقال قوم: "يقول ابن مالك. محذوفة) ال(بـ

                                                 
  .٣/٧٤، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ١(
  .١/١١٤ ،شرح التسهيلابن مالك، ) ٢(
  .١٠٧-١٠٦، صاللمع في العربيةابن جني، ) ٣(



  

 

١٦

 

معنى ِقيِذف لفظا وبارة بل تعريفه بالمواجهة واإلش: وقال قوم... تعريفُه بحرٍف ح

التي للحضور، ثم ) ال(في األصل يجتلب لها ) يا رجُل(فكأن : " يقول السيوطي.)١("إليه

أما قولهم . ولم تحذف لئال يتوالى الحذف، وألنها صارت ِعوضا) يا(ولذا ُألِزمتْ . اختُِصرت

  .)٢("بالخطاب) رجل(أنت رجل قائم، وال يتعرف : أنها تتعرف بالخطاب فمردود؛ ألنك تقول

: ن النحاة من يرى أن التعريف الحادث فيها لمشابهتها المضمرات؛ يقول الرضيوم

من النحويين في المعارف؛ فلكونه فرع ] أي المنادى النكرة المقصودة[ومن لم يعده "

  .)٣("المضمرات، ألن تعرفه كوقوعه موقع كاف الخطاب

تجاهَل دور السياق ) ال(وال يعني تصنيفُ المنادى المقصود بالنداء ضمن ما عرف بـ

في إكسابه سمة التعريف؛ فسياق النداء وما يدل عليه من المواجهة، والقصد، واإلشارة إلى 

المنادى، أمر محتوم ال يجد اللغوي مفرا من قبوله والتسليم به؛ بل إنها تتضافر جميعها في 

ه ضمن المعرف بيد أن السعي نحو تصنيف جامع يدفع الباحث إلى إدراج. تعيين المنادى

  .للعلّة المذكورة آنفا) ال(بـ

قبضت (ألن معنى "أن تعريفها بمعنى اإلضافة؛ ) أجمع وأخواتها(والرأي في تعريف 

ومن ثم يؤول القسمان األخيران إلى األقسام الستة التي . )٤()"قبضته كله(كمعنى ) المال أجمع

  .آثر الباحث االقتصار عليها
 

 التي اتخذها النحاة معيارا لتمييز النكرة عن المعرفة لثانيةالطريقة اإلجرائية اأما 

ويكون الضابط فيها عد ما حسن دخول هذه العالمات عليه . االستعانة بعالمات النكرة: فهي

  . نكرة، وعد ما ال يِصح دخولها عليه معرفة

) كتاب(و) دار(و) فرس(و) رجل(المؤثرة تعريفا؛ فـ) ال(ومن هذه العالمات دخول 

لكنها تقع ) ال(عليها يجعلها معارف؛ على أن من النكرات ما ال يقبل ) ال(نكرات؛ ألن دخول 

  :)٥(من ذلك. ، وتُعد لذلك نكرات)ال(موقع ما يقبل 

  

  

  

                                                 
  .١/١١٥، شرح التسهيلابن مالك، ) ١(
  .٣/٧٤، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٢(
م، ٤، ٢، ط على الكافيةالرضيشرح ، )م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت( محمد بن الحسن االستراباذي، الرضي، )٣(
  .٢/١٢٨، م١٩٩٦، جامعة قاريونس، بني غازي، )ف حسن عمرسيو: تحقيق(
  .٢٨٦، صنتائج الفكرالسهيلي، ) ٤(
  .١/٤٦، شرح األشمونياألشموني، ) ٥(



  

 

١٧

 

  ).ال(التي تقبل )صاحب(موقع  لكنها تقع) ال(؛ ال تقبل )صاحب(بمعنى ) ذو( .١

مررت بمن معجب لك : (موصوفتين، نحوفي الشرط واالستفهام، أو نكرتين ) ما(و) من( .٢

، وكالهما يقبل )شيء(و) إنسان(لكنهما يقعان موقع ) ال(؛ ال يقبالن )وبما معجب لك

 ). ال(

) سكوتاً(لكنهما يقعان موقع ما يقبلها، وهو ) ال(بالتنوين؛ ال يقبالن ) مٍه(و) صٍه( .٣

 ).انكفافاً(و

المؤثِّرة التعريف، وال يقع موقع ما ) ال(هي ما ال يقبل : وضابط المعرفة هنا أن يقال

غير مؤثرة فيه تعريفا، كاألعالم المنقولة من صفة، ) ال(بيد أن من المعارف ما يقبل . )١(يقبلها

جاء لغرض آخر غير ) ال(؛ فاقترانها بـ)٢ ()فضل(أو المنقولة من مصدر، كـ) حارث(كـ

  .التعريف؛ يأتي في موضعه عند الحديث عن األعالم

؛ فهي معرفة بدون )أمِس(تعريفا لفظة ) ال( المعارف التي ال تؤثر فيها ومن

من ذلك امتناعهم من إظهار الحرف الذي تعرّف به : "يقول ابن جني). ال(

 )٣(مضى األمس بما فيه، لما كان فيه خَلْفاً: فلو أظهروا ذلك الحرف فقالوا)....أمس(

  .)٤("وال خطأ

ال تدخل إال على ) رب(؛ ألن )رب( دخول ومن عالمات النكرة أيضا صالحية

، فدخولها إذاً عالمة على أن االسم نكرة، وعدم صالحية دخولها عالمة على أن )٥(النكرة

إالّ أن من النحاة من يرى أن هذا المعيار غير صالح للحكم على تنكير . االسم معرفة

  .؛ لوروده في بعض الشواهد مع المعرفة)٦(الكلمة

وفي ). ربه رجالً: (دخوله على الضمير في نحو، خوله على المعرفةومن أمثلة د

  :)٧(المسألة آراء ثالثة

فالضمير هنا في حكم النكرة؛ . "أن الضمير معرفة مطلقا، وهذا الشاهد شاذ ال يقاس عليه .١

ى إذ لم يتقدمه ظاهر يعود عليه، وإنما يفسر بما بعده، ولوال السماع لما قُِبل، ولذلك ال يثنَّ

  .)٨("هذا الضمير وال يجمع وال يؤنَّث

                                                 
  .٣٩٣ص،  علوم اللغة العربيةمعجم ،سليمان محمداألشقر، ) ١(
  .٤٩ ص، عمدة الحافظشرح مالك، ابن) ٢(
  . هو الرديء المعيب)٣(
، )محمد علي النجار: حقيقت(م، ٣، ٤ط ،الخصائص، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( جني، عثمان أبو الفتح، ابن) ٤(

  .١/٣٩٥، م١٩٩٠دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
  .١٣١شرح شذور الذهب، ابن هشام، ) ٥(
  .١/١٨٥، همع الهوامعالسيوطي، ) ٦(
  .١٣٤شرح شذور الذهب، ابن هشام، ) ٧(
  .١/٢٧٣، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٨(



  

 

١٨

 

أن الضمير الراجع إلى نكرٍة نكرةٌ مطلقا، وهو في الشاهد راجع إلى ما بعده من قولك  .٢

 ).رجالً(

أن الضمير في تنكيره وتعريفه بحسب الموقع اإلعرابي ِلما يرجع إليه، فإن كان الموقع  .٣

تمييز واجب ) رجال(؛ ألن )به رجالر(اإلعرابي واجب التنكير، فالضمير نكرة، كما في 

وإن كان الموقع اإلعرابي جائز التنكير، فالضمير معرفة، كضمير الغائب في . التنكير

فاعل، والفاعل جائز التنكير ) رجل(، ألن )جاءني رجل فأكرمتُه: (في قولك) أكرمتُه(

 .والتعريف

 نحو قول على المضاف إلى ضمير،) رب(ومما هو موضع خالف جواز دخول 

، ونحو )١()يا رب صائِمه لن يصومه، وقائِمه لن يقومه: (بعض العرب عند انقضاء رمضان

    :)٢(قول جرير

  القى مباعدةً منكم وِحرمانا  يا رب غاِبِطنا لو كان يطلُبكم

وتخريج ذلك أن الكلمة نكرة، وأن اإلضافة في نحو هذه الشواهد لفظية ال تفيد 

. )٣("؛ ألنه لو عنى واحدا بعينه لم يكن للكالم معنى)غابط لنا: "(لمراد هناالتعريف، إنما ا

  .)٤("نكرة) غابطنا(ال يقع بعدها إال نكرة، فذلك يدلُّك على أن ) رب"(و

على الرغم من أن العلم قد ينون؛ )٥(وقد عد بعض النحاة التنوين عالمة على التنكير  

لتوفيق بين كون العلم معرفة، وكونه ينون والتنوين علم فكيف يمكن ا. والعلم من المعارف

  للتنكير؟

تعريف العلم بالوضع، فأما اللفظ فمثل لفظ النكرة، : "يعلل العكبري لذلك بقوله

يريد ". مررت بزيد وزيٍد آخر، وليس كذلك األلف والالم: ولهذا يتنكر العلم، كقولك

لم لمشابهته النكرةَ في اللفظ، وما فيه من أن التنوين أصل في النكرة، وإنما نُون الع

لذا، نُون العلم ولم ينون . وقوع االشتراك والشيوع الجزئي؛ مما يجعله شبيها بالنكرة

  ).ال(ما فيه 

ولعل هذا الشبه بالنكرة، من حيث الشيوع ووقوع االشتراك الجزئي بين أفراده، هو   

) ابن(اشتراكه حال كونه علما موصوفا بـالسبب في حذف تنوين العلم عند تعيينه وتقليل 

  .محمد بن عبداهللا: ، نحو)٦(المضاف إلى علم آخر

                                                 
  .٢/١٤٥، أوضح المسالك ابن هشام، )١(
  .١/٤٢٧، الكتابسيبويه، ) ٢(
  .٢٩٠-٤/٢٨٩، المقتضبالمبرد، ) ٣(
  .١/٤٢٧، الكتابسيبويه، ) ٤(
  .٣/٢٤، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٥(
  .٤/٤٨٢،  على الكافيةالرضيشرح  الرضي،) ٦(
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؛ ألن )ويه( مع األعالم المنتهية بـ– جزئيا –وتصدق فرضية تنوين العلم لتنكيره 

. )١(األصل فيها البناء على الكسر، فإذا نُونت دلت على الشيوع، أي أنك ال تريد واحدا بعينه

  .الثانية هو تنوين تنكير) سيبويه(يسيبويه وسيبويٍه آخر؛ فالتنوين في مررت : نحو

األسماء المبنية ال تنون للضرورة، ألن التنوين فرع "وإن كان بعض النحاة يرى أن 

؛ إال أن من النحاة من أقر بأن )٢("اإلعراب، وهي ال يدخلها اإلعراب، وال يدخلها التنوين

"ال : ذلك أن ما ال ينصرف على ضربين. )٣("ن للضرورةاألسماء غير المنصرفة تنو ضرب

  .)٤(ينصرف في نكرة وال معرفة؛ وضرب ال ينصرف في المعرفة، فإذا تنكَّر انصرف

) صه: (كما يصدق كذلك كون التنوين عالمة للتنكير مع بعض أسماء األفعال، نحو

  .)٥()إبراهيم: (حو، ن)ويه(؛ ومع األعالم غير المنصرفة غير المختومة بـ)مه(و

ويرى أحد الدارسين المعاصرين أن وجود التنوين في بعض األعالم يرجع إلى أنه 

ثم ضعف معناه المعرف، فقام مقامه األلف والالم، "كان في أصله التاريخي أداة تعريف، 

  .)٦("فصار التنوين عالمة للتنكير

 التنكير في النكرات، وكذا وخالصة القول أنه ال يمكن رفض كون التنوين عالمة على

لكنها في الوقت ذاته ليست عالمة تنكير في األعالم . في األعالم الممنوعة من الصرف

  .المنصرفة

. االستغراقية؛ فهي تدخل على النكرة دون المعرفة) ِمن(ومن عالمات النكرة أيضا 

قع المعروف وال ي. في موضع الجميع) رجل(ما جاءني من رجل؛ ألن : أال ترى أنك تقول"

بنوعيها، فهي ال ) كم(ومن عالمات النكرة كذلك . )٧("هذا الموقع؛ ألنه شيء قد عرفته بعينه

النافية للجنس، فهي مختصة بالنكرات دون المعارف؛ وكذا ) ال(تدخل إال على النكرة؛ وكذلك 

  .)٨(من العالمات صالحية النصب على الحال والتمييز

ن العربية ال تحتوي على عالمٍة خاصٍة للتنكير، وأنه ويؤيد الباحث الرأي القائل بأ

أما التنوين . )٩("ليس للتنكير تجلٍّ شكلياً في العربية، وإنما يكون التنكير بعدم وجود معرف"

  .فهو علم عدم اإلضافة، وعلم عدم المنع من الصرف

                                                 
  .٢/١٩٩، الكتابسيبويه، ) ١(
  . ٤/١٣٦، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٢(

  .٤/١٣٦المصدر نفسه، ) ٣(
  .٣/٦٧المصدر نفسه، ) ٤(
  .٣/٧٣المصدر نفسه، ) ٥(
  .١٧، صدار المعرفة: ، اإلسكندرية.)ط.د(، االبتداء بالنكرة في القرآن ،)م١٩٩١ (الراجحي، شرف الدين، )٦(
  .٤/١٣٧، المقتضبالمبرد، ) ٧(
  .٣/٧٤، األشباه والنظائر؛ والسيوطي، ٢/٢٧٤، الكتابسيبويه، ) ٨(
 العربي الفكر مجلة، )نعيم علوية: ترجمة( بعض مسائل التعريف، حول ،)م١٩٨٢ (يوسف، عون، )٩(

  .٢١، ص، بيروت١٩- ١٨ العدد ،المعاصر
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  :تدرج النكرات والمعارف
 من بعضها اآلخر؛ وتتفاوت تتفاوت النكرات في درجة تنكيرها، فبعضها أنكر

ويمكن تصور . )١(كذلك المعارف في درجة معرفيتها، فبعضها أعرف من بعضها اآلخر

. ذلك بخطٍّ مستقيم يقع في أحد قطبيه أنكر النكرات، وفي القطب اآلخر أعرف المعارف

ويكون على هذا األساس من النكرات ما يقترب من المعرفة، ومن المعارف ما يقترب 

  .نكراتمن ال

  :وبيان ذلك في الرسم التوضيحي اآلتي  

  
  النكرات       المعارف

  ـــــــــــــــــ أنكر النكرات+أعرف المعارف ــــــــــــــــ

  نكرة    معرفة

  قريبة    قريبة

  من المعرفة  من النكرة

  

  :درجات النكرة: أوالً

الداللة الداللة المعجمية، و: تتمايز درجة التنكير ضمن محددين أساسين، هما

أما تدرج النكرة من حيث دالالتها المعجمية فيتجلَّى في إشارة النحاة إلى . التركيبية

 في -  على الرغم من كونها ألفاظا خالية من قرائن التعيين التركيبية –تفاوت النكرات 

وقد أشاروا إلى ذلك في سياقات أرادوا منها التمثيل ال . درجة العمومية والخصوصية

  .الحصر

) الحيوان(أخص منه، و) الجسم(أعم ما تكلمتَ به، و) الشيء(فـ: "ن ذلك قول المبردم

، )اإلنسان(أخص من ) الرجل(، و)الحيوان(أخص من ) اإلنسان(، و)الجسم(أخص من 

أنكر النكرات شيء، ثم جوهر، ثم : "وقول الزجاجي. )٢()"رجل(أخص من ) رجل ظريف(و

 .)٣("جسم، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل

واعلم أن بعض النكرات أعم وأشيع من بعض؛ فأعم األسماء : "ويقول ابن جني

إن زلزلة الساعة : (قال اهللا سبحانه. ، وهو يقع على الموجود والمعدوم جميعا)شيء(وأبهمها 

؛ ألنك )شيء(إذن أخص من ) موجود(فـ. ؛ فسماها شيئا وإن كانت معدومة)٤()شيء عظيم

                                                 
  .٤/٢٨٠، المقتضبالمبرد، ) ١(
  .٤/٢٨٠المصدر نفسه، ) ٢(
  .١٧٨، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٣(
  .١:  الحج)٤(
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: ؛ ألنك تقول)موجود(أخص من ) محدث(و.  وليس كّل شيء موجوداكّل موجوٍد شيء: تقول

كل : ؛ ألنك تقول)محدث(أخص من ) جسم(و. كّل محدٍث موجود وليس كل موجود محدثا

فعلى هذا مراتب النكرة في إيغالها في اإلبهام ومقاربتها . جسم محدث وليس كل محدث جسما

  . )١("االختصاص

وبعض النكرات أنكر من بعض، فكّل اسٍم : "ي قولهومن ذلك أيضا ما ورد عن العكبر

فعلى هذا أنكر . تناوَل مسمياٍت تناوال واحدا كان أنْكَر من اسٍم تناول دون تلك المسميات

وإذا . فكذلك عند قوم؛ ألن المعدوم عندهم يسمى شيئا) شيء(وأما ). منكور(و) معدوم(األشياء 

فأما من جعل المعدوم ذاتا وموصوفا وعرضا؛ .  يسيراقتصر على التسمية فقط؛ فالخطب فيه

) موجود(وأما . فقوله يؤدي إلى قدم العالم، وهو مع ذلك متناقض، وليس هذا موضع بيانه

لخروج القديم ) الموجود(أخص من ) المحدث(و. ؛ لخروج المعدوم منه)معدوم(فأخص من 

؛ فإنه )العلم المختص(و) ليهالمشار إ(وعلى هذا المراتب إلى أن يصل إلى . سبحانه منه

  .)٢("أعرف المعارف، فإنه ال يتناول إال واحدا

أنكر النكرات شيء، ثم متحيز، ثم جسم، ثم نام، ثم : "ومنه أيضا قول أبي حيان

أنكر النكرات : "وقول األشموني. )٣("حيوان، ثم ماش، ثم ذو رجلين، ثم إنسان ثم رجل

ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل، ثم عالم؛ فكل مذكور، ثم محدث، ثم جوهر، ثم جسم، 

فتقول كل عالم رجل، وال عكس، وهكذا كل : واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه

  . )٤("رجل إنسان، إلى آخره

والبادي تباين وجهات النظر بين النحاة عند اإلتيان باألمثلة، بلْه اتفاقهم جميعا على 

والواضح في هذه النصوص . لة المعجمية على العمومية والخصوصيةمبدأ التفاوت في الدال

أن معالجة النحاة فيها لداللة النكرة قائم على أساس استقالليتها عن السياقات اللغوية التركيبية، 

  .فهو تدرج أساسه منطق الداللة المعجمية، ال منطق التركيب النحوي

وه باأللفاظ الموغلة في اإلبهام ولعل هذا هو السبب في عدم إدراجهم لما أسم

، وتسميتهم لها )٥("أنكر النكرات"ضمن سلَِّمهم التمثيلي، على الرغم من وصفهم لها بأنها 

وإقرارهم بأنها لشدة إبهام داللتها المعجمية؛ ال تكتسب تعريفا . )٦("المبهم المطلق"بـ

  .باإلضافة

                                                 
  .٩٩-١/٩٨، اللمع في العربيةابن جني، ) ١(
  .١/٤٧٢، للباب في علل البناء واإلعراباالعكبري، ) ٢(
  .١/٤٥٩، ارتشاف الضربأبوحيان األندلسي، ) ٣(
  .١/٤٧، شرح األشمونياألشموني، ) ٤(
  .٢/٢١٠، شرح الرضي على الكافيةالرضي، ) ٥(
  .٤/٢٨٧، المقتضبالمبرد، ) ٦(
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وال أن الجمل نكرات لم يكن ول"وكذلك عدم إدراجهم للجمل التي هي عندهم نكرات، 

  .)١("للمخاطب منها فائدة؛ ألن ما يعرف ال يستفاد

فقد تبدى إذن أن تمثيلهم باأللفاظ التي أوردوها، كان بهدف االستدالل على إثبات 

والتفاوت فيما ذُِكر إذن نابع من عمومية . حقيقة هذا التفاوت، وليس القطع بهذا التدرج أو ذاك

وال يترتَّب على هذا . ها، وهي أقرب إلى علم الداللة منه إلى علم النحواأللفاظ وخصوصيت

التفاوت أحكام وقواعد نحوية، على نقيض ما سنعرض له من تفاوت النكرات بناء على الداللة 

  .التركيبية المستمدة من العالئق في التراكيب اللغوية

أما .  غير محضةتامة محضة، وناقصة: إن النكرة في التراكيب اللغوية نوعان

المحضة فهي التي يكون معناها شائعا بين أفراد مدلولها، مع انطباق المعنى على كل 

وتكون النكرة محضة إذا لم توصف ولم تُضف . فرد؛ ولذا فهي أنكر من غير المحضة

وأما النكرة الناقصة غير المحضة فهي تنطبق على بعض أفراد الجنس ال . إلى نكرة

عوتة، أو مضافة إلى نكرة، أو مضافة إلى نكرة مضافة إلى نكرة؛ كلهم، وهي إما من

فتكتسب بنعتها أو إضافتها شيئا من التخصيص والتحديد وقلة العدد، يجعلها أقل إبهاما 

وتكون بذلك نكرة قريبة من المعرفة لقلة . وشيوعا، وأقل تنكيرا من النكرة المحضة

صار فيها فائدة، لتقريبك إياها من "لتي فالنكرة غير المحضة هي النكرة ا. )٢(شيوعها

  . )٣("المعارف

ما كان من النكرات ال تدخله األلف "ومن النكرات ما هو غير محض التنكير، فـ 

ومن النكراِت . )٤("هذا خير منك، وأفضل من زيد: والالم فهو أقرب إلى المعارف، نحو قولك

ففي .  لفظي، وهي في المعنى نكراتالجنسية؛ ألن تعريفها) ال(غيِر المحضِة المقترن بـ

لعهد الجنس وليس لتعريف ) "اإلنسان(في ) ال(، فإن اللفظ المقترن بـ)خلق اهللا اإلنسان: (نحو

وإن ُأطِلق على الجنس؛ فقد يطلق على أفراده، وال يختص "، ذلك أن اللفظ )٥("بعينه) اإلنسان(

  .)٦("شيئا بعينه

  

                                                 
  .٢/٨، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ١(
  .٥٥٧، اإلعرابموسوعة النحو والصرف وإميل يعقوب، ) ٢(
  .٤/١٢٧، المقتضبالمبرد، ) ٣(
  .٤/٢٨١المصدر نفسه، ) ٤(
  .٢/١١٢، األصولابن السراج، ) ٥(
  .٤/٢٥، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٦(
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التعجبية ) ما(فـ.  التنكير، ال يدل على معين البتةومن النكرات ما ال يكون إال محض

نكرات محضة ما لم تضف ) غير وأخواتها(، واألسماء المتوغلة في اإلبهام )١(نكرة محضة

  .)٢(إلى معرفة لها ضد واحد

يا رجُل، فهي من حيث داللتها على وجه من : أما النكرة المقصودة بالنداء، في نحو

بل هي قسم من أقسام المعرفة عند بعض النحاة، بيد أنها نكرة التعيين والتحديد معرفة، 

والذي يكسبها هذا التعيين هو التحول من إعرابها إلى بنائها؛ باإلضافة إلى القصد . المبنى

فهي . )٣("تنادي واحدا معينا، تتجه إليه بالنداء، وتقصده دون غيره"ألنك . والمواجهة في النداء

 اقتربت لشدة التعيين من المعرفة، حتى عدها بعض النحاة قسما –يتها  رجوعا إلى تسم– نكرة

  ).المعرف بالنداء(من المعارف ُأطلق عليه مصطلح 

 مع اإلشارة إلى تعين –ويرى الباحث أن تصنيف النكرة المقصودة ضمن النكرات 

بتصنيف النحاة  أولى من تصنيفها ضمن المعارف؛ تمثُّال –مدلولها لورودها في سياق النداء 

الجنسية، وعلم الجنس على أنها معارف، على الرغم من دالالتها على الشيوع ) ال(للمقترن بـ

، والمضاف إضافة لفظية، ضمن )غير وأخواتها(واقتداء بنهج األوائل في تصنيفهم . كالنكرة

. ك أمِسرأيت: في نحو) أمِس(سآتيك غدا، و: في نحو) غداً(وكذلك . )٤(النكرات ال المعارف

فهل نجعلهما قسما قائما بذاته بين أقسام . فهما معرفة بالقصد والتعيين، لكنها بلفظ النكرة

  .المعارف؟

  

  :درجات المعرفة: ثانيا

ويتفق جمهور النحاة على أن . يصدق مبدأ التدرج على المعارف كصدقه مع النكرات 

وقد تناول . رتيبها حسب األعرفيةالمعارف تتفاوت في درجة معرفيتها؛ بيد أنهم يختلفون في ت

األنباري مسألة مراتب المعارف مفصال ومناِقشا، موردا في المسألة ثالثة آراء مشهورة، 

  :)٥(تفصيلها ما يلي

  

  

                                                 
  .٤/١٧٣، المقتضب المبرد، )١(
، شرح الرضي على الكافية؛ والرضي، ١٨٠، الجمل في النحو؛ والزجاجي، ٤/٢٨٧، المقتضب المبرد، )٢(
٢/٢١٠.  
  .٥٥٧، موسوعة النحو والصرف واإلعرابإميل يعقوب، ) ٣(
  .١٨٠، الجمل في النحوالزجاجي، ) ٤(
م، ٢، .ط.، داإلنصاف في مسائل الخالف، )م١١٨٢/هـ٥٧٧ت(األنباري، عبد الرحمن أبو البركات، ) ٥(
نباري، األ؛ و٧٠٨-٢/٧٠٧م ، ج١٩٨_، دار الفكر، بيروت، )محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(

  .٢٤٤-٢٤٣، ص أسرارالعربية



  

 

٢٤

 

؛ ألنه ال يضمر إال وقد )االسم المضمر(أعرف المعارف : رأي سيبويه: الرأي األول

؛ ألن األصل فيه )االسم العلم(ثم . ن المعارفولهذا ال يفتقر إلى أن يوصف كغيره م. )١(عِرف

. ألنه يعرف بالعين وبالقلب) االسم المبهم(ثم . أن يوضع على شيء ال يقع على غيره من أمته

؛ )ما ُأضيف إلى أحد هذه المعارف(ثم . ؛ ألنه يعرف بالقلب فقط)ما عرف باأللف والالم(ثم 

أعرف المعارف : "يقول الزجاجي. يضاف إليهألن تعريفه من غيره؛ وتعريفه على قدر ما 

  .)٢("، هذا مذهب سيبويه)هذا(، ثم )زيد(، ثم )هو(، ثم )أنت(، ثم )أنا(

أعرف المعارف االسم المبهم؛ ألنك تعِرفه بالعين والقلب، ثم : )٣ (رأي الفراء: الرأي الثاني

لمعارف؛ وهو رأي يتبعه المضمر ثم العلم ثم ما فيه األلف والالم ثم ما أضيف إلى أحد هذه ا

  . )٤()"زيد(أعرف من ) هذا: (وقال الفراء: "يقول الزجاجي. فيه ابن السراج

أعرف المعارف االسم العلم؛ ألنه في أول وضعه ال : رأي أبي سعيد السيرافي: الرأي الثالث

ثم المضمر ثم . )٥(يكون له مشارك، أما االشتراك فهو اتفاقي طارئ قد يقع في االستعمال

  .المبهم ثم ما عرف باأللف والالم ثم ما ُأضيف إلى أحد هذه المعارف

وللسيوطي إشارة لطيفة إلى أن الخالف قائم في غير لفظ الجاللة، فهو أعرف 

  .)٦(المعارف باإلجماع

واختلف . وجمهور النحاة على رأي سيبويه في أن المضمر أعرف المعارف

، فالبصريون على مذهب سيبويه في )أي اسم اإلشارة (البصريون و الكوفيون في العلم والمبهم

أن االسم العلم أعرف من االسم المبهم، أما الكوفيون فيرون أن االسم المبهم أعرف من االسم 

  .العلم

بالعين وبالقلب، : أن االسم المبهم يعرف بشيئين: وحجة الكوفيين أمران؛ األول

وما يعرف بشيئين ينبغي ان يكون أعرف مما . دهوأما االسم العلم فال يعرف إال بالقلب وح

مررت بزيد الظريف : أن االسم العلم يقبل التنكير في نحو: والثاني. يعرف بشيء واحد

وكذلك إذا ثنَّيتَ االسم العلم أو جمعتَه . وزيد آخر، ومررت بعمرو العاقل وعمرو آخر

. والزيدون وعمرون والعمرونزيدان والزيدان وعمران والعمران وزيدون : نكَّرتَه، نحو

عليه في التثنية والجمع، دليل على أنه يقبل التنكير، بخالف االسم المبهم فإنه ) ال(فدخول 

ال يقبل التنكير ألنك ال تصفه بنكرة في حال من األحوال، وال تنكِّره في التثنية والجمع 

                                                 
  .٤/٢٨٠، المقتضبالمبرد، ) ١(
  .١٧٨، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٢(
  .١/١٥٤، األصول في النحوابن السراج، )٣(
  .١٧٨، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٤(
  .٢/٣١٣، ارتشاف الضربالرضي، ) ٥(
: تحقيق(م، ٣، ١ ط، الهوامعهمع، )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، السيوطي،) ٦(

  .١/١٨٨، م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )أحمد شمس الدين



  

 

٢٥

 

وماال يقبل . يقبل التنكير؛ فدّل على أنه ال )الهاذان: (فتُدِخل عليه األلف والالم فتقول

التنكير أعرف مما يقبل التنكير فتنَزل منزلة المضمر، وكما أن المضمر أعرف من االسم 

  .)١(العلم فكذلك المبهم

المبهم يوصف ويوصف به، ويقع اسم اإلشارة على كل "ويرد حجة الكوفيين أن 

من غير إقبال ) ذاه: (حتى لو كان بحضرتك جماعةٌ فقلت. حاضر، ويقع فيه اشتراك

والقول بأن اسم اإلشارة أقوى ألنه . )٢("واحد، لم يعلَم المراد إال بانضمام اإلقبال إليه

ألن ذلك راجع إلى تعرفه عند المتكلم، فأما السامع فال يعلم "يعرف بالعين والقلب ضعيف 

.  شيء غير االسم، وإنما يعرف المشار إليه باإلقبال عليه، وهو)هذا(ما في قلب الناطق بـ

ويدل عليه أن اسم اإلشارة يصغَّر ويثنَّى ويجمع وال يفتقر إلى تقدم ِذكٍْر، فهو في ذلك 

  .)٣("كالمظهر المحض

أما حجة البصريين فهي أن األصل في االسم العلم أن يوضع لشيء بعينه ال يقع على 

مير المتكلم، وكما أن غيره من أمته وإذا كان األصل فيه أن ال يكون له مشارك أشبه ض

  .)٤(ضمير المتكلم أعرف من المبهم فكذلك ما أشبهه

). ال(داخل ضمن ما تعرف بـ) االسم الموصول(والذي يبدو من كالم النحاة أن 

أعرفها : " يشير األشموني إلى ذلك في قوله. وكأنهم أرادوا القول بأنهما في مرتبة واحدة

هما في : وقيل. م اإلشارة، ثم الموصول، ثم المحلّىالمضمر على األصح، ثم العلم، ثم اس

  .)٥("مرتبة واحدة، وقيل المحلّى أعرف من الموصول

ومن غريب اآلراء رأي لم ينسب ألحد، يذهب إلى أن أعرف المعارف هو المقترن 

  .)٦(؛ ألنه وضع لتعريفه أداة دون غيره)ال(بـ

د النحاة والمدارس النحوية وتجد هذا االختالف في ترتيب المعارف، ال على صعي

 يرتبها في ألفيته – مثال –فابن مالك . فحسب، بل على صعيد آراء النحوي الفرد أيضا

 :)٧(بقوله

  أو واقـع موقـع ما قـد ذُِكـرا    مـؤثِّـرا) اَْل(نكـرةٌ قـاِبُل 

  )الّذي(و) الغالِم(و) ابني(و) هند(و    )ذي(و) هم(وغيره معرفةٌ كـ

  

                                                 
  .٢/٧٠٨اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، ) ١(
  .١/٤٩٤، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٢(
  .٤٩٥-١/٤٩٤المصدر نفسه، ) ٣(
  .٢/٧٠٩ اإلنصاف في مسائل الخالف،األنباري، ) ٤(
  .١/٤٨، شرح األشمونياألشموني، ) ٥(
  .١/١٨٨، همع الهوامعالسيوطي، ) ٦(
  .٨، ، صألفية ابن مالكابن مالك، ) ٧(



  

 

٢٦

 

  :)١(يةوفي الكاف

  )عنترةْ(وغيره معرفةٌ كـ     نكرةْ) عبٍد(ما شاع في ِجنٍْس كـ

  فُـها ثم العـلَمأعـر رفمضـم      إشارٍة وموصوٌل متَم واسم  

  أو ذو إضـافٍة ِبها تَـبينا      وذو أداٍة أو مـنـادى عـينـا  

  

 أوردها على ولو سلمنا بأن النظم قد حال دون ترتيب المعارف، وأن ابن مالك قد

شرح (سبيل الحصر والذكر ال الترتيب، فإن التباين في آرائه يظل قائما في كتابيه 

علم ومضمر : "؛ حيث يقول في أحدهما في ترتيبه المعارف)شرح التسهيل(و) العمدة

، ويقول )٢("وموصول واسم إشارة والمعرف باإلضافة والمعرف بالالم والمعرف بالنداء

ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم ، ثم ضمير الغائب أعرفها : "في اآلخر

وقد يعزى هذا التباين في . )٣("السالم، ثم المشار به والمنادى، ثم الموصول وذو األداة

آراء الشخص الواحد إلى إعادته النظر في األمر، وتراكم معرفته واطالعه، وتبدل الرأي 

  .مع التزود في العلم

قد " يقر بأن ال قطع في األمر وال جزم، وأنه – بعد ذلك كله -  بل إن ابن مالك  

أمثلة تدل على أن ) شرح التسهيل(وأورد في . )٤("يعِرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا

  :)٥(للسياق دوره في تحديد درجة تعريف المعرفة، من هذه األمثلة

؛ تطرق إليه )قام زيد وعمرو كلّمته: (ضمير الغائب إذا تقدم عليه اسمان أو أكثر، نحو. ١

  .إبهام، ونَقَص تمكُّنه من التعريف

تكون درجة الموصول في أعرفيته بحسب صلته، فيكمل تعريفه بكمال وضوحها، وينقص . ٢

  .بنقصانها

كقولك لرجلين . قد يعِرض لذي األداة والموصول ما يجعلهما أعرف من ضمير الحاضر. ٣

فإنهما ال يعرفان بمجرد هذا اللفظ المعطوف من . رة، بل لكلك مب: حضراك دون ثالث

للكبير منكما مبرة، بل : فإن قلتَ. المعطوف عليه، ما لم يعضد اللفظُ بمواجهة أو نحوها

فإنهما ال يرتابان في المراد باألول . للذي سبق منكما مبرة، بل للذي تأخر: للصغير، أو قلت

  .والثاني

                                                 
: تحقيق(م، ٢، ١، طشرح الكافية الشافية، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي، ) ١(

  .١/٩٠م، ٢٠٠٠يروت، ، دار الكتب اللبنانية، ب)علي معوض وعادل عبد الموجود
  .١٢٤، صشرح عمدة الحافظابن مالك، ) ٢(
  .١/١١٤، ، شرح التسهيلابن مالك) ٣(
  .١/١١٥المصدر نفسه، ) ٤(
  .١١٦-١/١١٥المصدر نفسه، ) ٥(



  

 

٢٧

 

: علم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم، كالعلم بالغلبة، في نحو قوله تعالىقد يعِرض لل. ٤

  .، بل بالعلم بعده)أنا(، فالبيان لم يستفد بـ)١ ()أنا يوسف(

سالم على من ُأنِزل عليه : (قد يعِرض للموصول مثل الذي عرض للعلم بالغلبة، في نحو. ٥

  . بفعل ال ِشركة له فيه؛ ألنه شُهر)القرآن، وعلى من سجدت له المالئكة

ويدل ما قدمه ابن مالك من أمثلة على أن التفاوت الذي طرحه النحاة في درجات   

المعارف هو تفاوت تحكمه الداللة الذاتية للمعارف، وأن أحكامهم التي أصدروها في هذه 

جدوا في بدليل أنهم إذا و. المسألة أساسها االستنتاج العقلي الجدلي، ال االستعمال التداولي

  .االستعمال ما يخالف أحكامهم، لجؤوا إلى التقدير والتأويل

ويعضد هذا الرأي ما أورده ابن مالك من أمثلة سياقية تؤكد أن درجة التعريف أمر   

 من درجات المعارف ال -  على تباين آرائهم –يحكمه السياق اللغوي، وأن ما أقره النحاة 

والذي يراه . نه قد يعِرض للمفوق ما يجعله فائقا أو مساويايمكن القطع والجزم فيه برأي؛ إذ إ

الباحث هو أن الحكم على درجة المعرفية، ودرجة الوضوح والتعيين، أمر منوط بالسياق 

  . اللغوي

وفي المسألة .  اختالفهم في درجة المضاف إلى معرفة-  أيضا –وقد يؤيد هذا الرأي 

  :ثالثة آراء مشهورة

  

اف إلى معرفة في درجة ما أضيف إليه، من المضمر والعلم والمبهم وما يكون المض: األول

  .)٢(فيه األلف والالم على اختالف األقوال

. ؛ ألنه يكتسب التعريف منه)٣(يكون المضاف إلى معرفة في رتبة ما تحت تلك المعرفة: الثاني

  .ولذا يوصف المضاف إلى المضمر وال يوصف المضمر

ضاف بحسب المضاف إليه، إال المضاف إلى المضمر فليس في رتبة يكون تعريف الم: الثالث

مررت بزيد صاحبك؛ فتَِصف : المضمر وإنما هو في رتبة العلم؛ والدليل على ذلك أنك تقول

فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرف من  العلم باالسم المضاف إلى المضمر،

  .)٤(الموصوف، وذلك ال يجوز على األصح

    

  

                                                 
  .٩٠:يوسف) ١(
  ٢٤٤، صأسرارالعربيةاألنباري، ) ٢(

  .١٥٧صشرح شذور الذهب، ابن هشام، ) ٣(
  .١٢٧، صالصدىشرح قطر الندى وبل ابن هشام، ) ٤(



  

 

٢٨

 

الستنتاج المنطقي لدرجة معرفية المضاف إلى معرفة قد يقود إلى القول بالرأي إن ا

. )١(األول، أو الرأي الثاني؛ إذ ال يمكن أن يكون المضاف أعرف من المضاف إليه وبه تَعرف

بيد أن االستعمال التداولي الذي يجوز وصف العلم بالمضاف إلى الضمير، يصطدم والقاعدة 

وكان نتيجة هذا التصادم أن استُثني من . كون الصفة أعرف من الموصوفالتي تمنع أن ت

وهذا التصادم . القاعدة العامة في الرأي األول؛ األمر الذي يقودنا إلى استنتاج الرأي الثالث

يمنع أن تكون ، )رأيت غالم الرجِل الظريفَ: (ذاته يمنعنا من قبول الرأي الثاني، ألنه في نحو

  .بدال) الظريف(موصوف، بينما يعد أصحاب الرأي الثاني الصفة أعرف من ال

ولعله من الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن من بين اآلراء رأياً منسوباً إلى ابن حزم   

، يرفض مبدأ )طوق الحمامة(، صاحب الكتاب الموسوم بـ)م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(األندلسي 

ن، ال األلفاظ في ذاتهاالتفاوت بجملته وتفصيله؛ فأطراف الخطاب هي التي تُحدد درجة التعي  .

ويرد . )٢( متساوية من حيث درجة األعرفية، وال تفاضل بينها– عنده –ومن ثم فإن المعارف 

مرادهم بأن هذا أعرف من هذا؛ أن تطرق االحتمال إليه أقل من تطرقه إلى "عليه بأن 

  .)٣("اآلخر

 من أقسام المعارف على حدة؛ وقد فصل بعض النحاة في درجات معرفية كل قسم

أعرف الضمائر ضمير المتكلم؛ ألنه ال يشاركه فيه أحد غيره، وال يقع فيه التباس، "فقالوا أن 

واشترط بعضهم في الضمير . )٥(، ثم المخاطب، ثم الغائب)٤("بخالف غيره من سائر المعارف

وجعل ابن . )٧(رفة أو نكرة، أي أن يتقدمه اسم واحد مع)٦(الغائب أن يكون سالما عن اإلبهام

وأمكنها في التعريف ضمير المتكلم؛ : "يقول. بعد العلم) شرح التسهيل(مالك ضمير الغائب في 

ثم . ألنه يدل على المراد بنفسه ، وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صالحيته لغيره، وبتميز صوته

لعلم؛ ألنه يدل على ثم ا. ضمير المخاطب؛ ألنه يدل على المراد بنفسه، وبمواجهة مدلوله

زيد : ثم ضمير الغائب السالم من إبهام، نحو. المراد به حاضرا وغائبا على سبيل االختصاص

  .)٨("رأيته

                                                 
  .؟١/١٨٨، همع الهوامعالسيوطي، ) ١(
  .١/٤٥٩، ارتشاف الضربأبوحيان، ) ٢(
  .١٨٧، همع الهوامعالسيوطي، ) ٣(
  .٢٤٣، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٤(
  .٢٣٦، صالمفصل في صنعة اإلعرابالزمخشري، ) ٥(
  .١/٤٨، شرح األشمونياألشموني، ) ٦(
  .٥١٢، صالصرف واإلعرابموسوعة النحو ويعقوب، إميل، ) ٧(
  .١/١١٥، ، شرح التسهيلابن مالك) ٨(



  

 

٢٩

 

ال نعلم أحدا فصل في المضمر، فجعل العلم أعرف من ضمير : "يقول أبو حيان  

طالق، ثم ، والذين ذكروا أن أعرف المعارف مضمرة قالوه على اال)١("الغائب إال ابن مالك

  .يليه العلم

أما األعالم فأعرفها بعد لفظ الجاللة أسماء األماكن، لقلة االشتراك فيها، ثم أسماء 

وأما أسماء اإلشارة فأقواها ما كان للقرب، ثم ما كان للوسط، ثم . األناسي، ثم أسماء األجناس

 ثم ما كانت فيه للعهد العهدية أقواها التي للعهد الحضوري،) ال(والمقترنة بـ. ما كان للبعيد

 .)٢(الجنسية) ال(الذهني والذكري، ثم المقترن بـ

  

  :رأي الباحث في تفاوت المعارف

إن داللة المعارف على التعيين ال تتضح إال من خالل السياق اللغوي، وإن كانت   

بعض األجناس النحوية قد وضعت في األصل لتدل على متعين؛ فإنها ال تنفك عن حاجتها إلى 

  .عناصر لغوية أخرى سياقية

فضميرا المتكلم والمخاطب يتطلَّبان المواجهة والقصد، وضمير الغائب يتطلب العهد   

. فإن لم تتوافر هذه الشروط فقد الوضوح وقلّت درجته في التعيين. والقصد وخلوه من اإلبهام

شتراك االتفاقي ما وكذلك العلم ال يتضح تعيينه إال من خالل السياق؛ ألنه قد يعرض له من اال

واسم اإلشارة المتعين بالقصد والمواجهة لدى المتحدث والمستمع . يجعله غير متعين المدلول

، ال يكون بدرجة التعيين ذاتها لمتلقّ غائب ما لم يذكَر لفظُ )قتلتُ هذا: (الحاضر في قولك

متعين بالمواجهة، ومبهم لدى الحاضر ) األسد(؛ فـ)قتلتُ هذا األسد: (المشار إليه، كأن يقال

ومثل ذلك يقال في االسم الموصول، فإن . غير متعين لدى المتلقي الغائب إال بالقرينة اللفظية

وهو مبهم مجهول . ، فإن المضروب متعين لمن هو على علم بماهيته)جاء الذي ضربتُه: (قيل

جاء األسد الذي : (كأن يقاللمن ال عهد سابق له به، وهو في حاجة إلى قرينة لفظية لتعيينه، 

  ).ضربته

. يبدو أكثر وضوحا وتبيانا) ال(واقتران درجة التعريف بالسياق مع مصحوب   

ليس على درجة واحدة من التعيين ) الرجل قوام على المرأة(و) جاء الرجل(في ) الرجل(فـ

ل في الجملة الثانية والتحديد؛ فهو في األولى متعين بفرد محدد معهود لدى المتلقي، بينما يشم

  ).رجل(كل فرد يصدق عليه لفظ 

    

                                                 
  .١/٤٦١، ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ١(
  .٥١٢، ص موسوعة النحو والصرف واإلعراب؛ ويعقوب، إميل،١/٤٦٠ المصدر نفسه، )٢(



  

 

٣٠

 

 من صعوبة في -  من خالل ما تقدم عنه –ويظهر جليا ما في المضاف إلى غيره 

 داللته العامة – إلى جانب التعريف –تحديد درجة تعيينه؛ ذلك أنه يكتسب من المضاف إليه 

 لرجل معهود بينك وبين المتلقي، )سيارة الرجل جديدة: (فإذا قلت. من حيث الشيوع والتعيين

) قلب(؛ ألن )قلب المؤمن دليله: (في قولك) قلب(في تعين مدلولها ليست كتعين ) سيارة(فإن 

  .الجنسية) ال(هنا ال تدل على متعين محدد، بل هي تشبه في داللتها داللة المقترن بـ

ة اللفظ إلى المقترن ولعل مما يؤخذ على النحاة عدم تناولهم األثر المترتب من إضاف  

الجنسية؛ فهل هي من قبيل اإلضافة المعنوية التي يكتسب فيها المضافُ تعريفا من ) ال(بـ

ذلك أن المضاف إليه معرفة في اللفظ فقط؛ أما من حيث المعنى فهو من . المضاف إليه؟

 أفراد وكذا المضاف ذاته ال يراد به متعين، بل يصدق على كل فرد من. الشيوع كالنكرة 

ومن ثم فقد اكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف في اللفظ، واكتسب من حيث . جنسه

  .الداللة معنى الشياع واستغراق جميع أفراد الجنس

أي درجة تعريف (ولعله من الممكن تلخيص القول في أن داللة اللفظ على متعين   

  :تخضع لعوامل سياقية متعددة، منها) اللفظ

س النحوي للفظ من حيث داللته على التعريف في أصل الوضع أو عند طبيعة الجن .١

  .االستعمال

 .تضافر القرائن اللفظية والداللية في التراكيب اللغوية المختلفة .٢

، ووجود المرجعية المادية للفظ أو )المتحدث والمتلقي(العهد بين طرفي العملية التواصلية  .٣

 .عدمها

 . منطوقا أو مكتوباطبيعة التركيب اللغوي من حيث كونه .٤

ضمن اقترانها بالداللة والسياق اللغوي، "  تتفاوت في درجة التعريف – إذن –فالمعارف 

  .)١("ومعرفيتها ال تتضح إال من خالل تضامهما

                                                 
، رسالة ويأثر ظاهرة التعريف والتنكير في السياق اللغ، )م١٩٩٩(عبد اهللا، محمود فؤاد محمود، ) ١(

  .٢٩ماجستيرغير منشورة، جامعة آل البيت، األردن، ص



  

 

٣١

 

  :األجناس النحوية للمعرفة

أجود من تمييزها ] بأن يقال وما سوى ذلك نكرة[تمييز النكرة بعد المعارف "لما كان   

كفضل ) األلف والالم(؛ ألن من المعارف ما تدخل عليه )األلف والالم(و) رب(ول بدخ

كأين وكيف وعِريب ) األلف والالم(وال ) رب(وعباس، ومن النكرات ما ال تدخل عليه 

لما كان ذلك؛ آثر الباحث إفراد مبحث يتناول األجناس النحوية للمعارف التي . )١("وديار

 .وها نحن أوالء آخذون في تناولها بفضل بيان وتفصيل. ارتضاها سلفا

  

  :الضمير) ١(

. هو الموضوع لتعيين مسماه مشِعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته"الضمير أو المضمر   

. )٢("والمراد بالتعيين جعل المفهوم معاينا للسامع أو في حكم المعاين، فِذكْره مخِرج للنكرات

 أصل الوضع، ألن اإلضمار ال يكون إال بعد أن يكون مرجع  معارف من– إذن –فالضمائر 

وإنما صار اإلضمار معرفة ألنك إنما تضمر اسما بعد ما تعلم أن . "الضمير متعينا لدى السامع

  . )٣("من يحدث قد عرف من تعني وما تعني، وأنك تريد شيئا يعلمه

ألنه ال " ير المتكلم؛ وقد مر بنا أن النحاة يتفقون على أن أعرف الضمائر ضم  

، ثم )٤("يشاركه فيه أحد غيره، وال يقع فيه التباس، بخالف غيره من سائر المعارف

، ثم ضمير الغائب؛ )٥("ألنه يدل على المراد بنفسه، وبمشاهدة مدلوله"ضمير المخاطب؛ 

ألن مرجعيته قد ال تكون حاضرة زمن التخاطب، ناهيك أنه قد يعتريه من اإلبهام في 

ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة، وضمير "ذلك أن ). ربه رجال: (نحو

أو مستغنى عنه ... الغائب يحتاج إلى مفسر؛ واألصل في مفسره أن يكون متقدما عليه 

  . )٦("بحضور مدلوله علما

ولهذا التدرج بين الضمائر في أعرفيتها أثره في االستعمال اللغوي عند توالي   

إذا توالى ضميران متصالن، قُدم األخص من "وتنُص القاعدة فيه على أنه . ئرالضما

فيجب تقديم ضمير المتكلم . الضميرين في األبواب الثالثة على غير األخص منهما وجوباً

) سلْنيه: (على ضمير المخاطب، وضمير المخاطب على ضمير الغائب، كما في

أما إذا كان منها ضمير ). حسبتَنيك(و) ننتُكهظ(و) ِخلتَنيه(و) كنتُه(و) أعطيتُكه(و
                                                 

  .١/١١٦، ، شرح التسهيلابن مالك) ١(
  .١/١١٨المصدر نفسه، ) ٢(
  .٢/٦، الكتابسيبويه، ) ٣(
  .٢٤٣، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٤(
  .١/١١٥، ، شرح التسهيلابن مالك) ٥(
  .١/٤٨١،  ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ٦(



  

 

٣٢

 

سلْه (و) سلني إياه: (فال وجوب في الترتيب بين األخص وغير األخص، نحو منفصٌل،

، )كان إياي(و) الصديق كنتُ إياه(، و)أعطيتُه إياك(و) الدرهم أعطيتُك إياه(و) إياي

  .)١("وهكذا

از اإلتيان بالضمير المنفصل مع وتظهر الفائدة كذلك من هذا التدرج المعرفي في جو  

أن يكون "التمكن من اإلتيان بالضمير المتصل؛ فيجوز الفصل مع التمكن من الوصل بشرط 

؛ )خلتُكه(و ) سلنيه: (الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا نحو

  :)٣(يقول ابن مالك. )٢ ()"خلتُك إياه(و) سلني إياه: (يجوز أن تقول فيهما

ـَدم اَألخَـص في اتصاِل   وقـدمن ما شئتَ في انفصاِل    وق

ـُبيح الغَيب فيه وصال    وفي اتحاِد الرتبِة الْزم فَصال   وقد ي

وقد مر بنا تعدد اآلراء في مسألة الضمير العائد إلى نكرة، وأوردنا فيها آراء ثالثة   

ربه : (رفة على اإلطالق، وأنه في نحو أن الضمير مع-  في رأي الباحث –مشهورة، أظهرها 

ولوال السماع لما قبل، ولذلك ال يثنَّى هذا الضمير وال "من الشاذ الذي ال يقاس عليه، ) رجال

  .)٤("يجمع وال يؤنَّث

  

  :العلم) ٢(

يعرف العلم بأنه اسم يعين المسمى به مطلقا، ويراد باالطالق هنا تقييد تعين مسميات 

وال يحتاج العلم . ية المعارف؛ فإنها إنما تُعين مسماها بواسطة قرينة خارجة عن ذات االسمبق

في داللته على التعيين إلى قرينة، خالفا لغيره من المعارف؛ فتعريفها إما بقرينة حسية 

مع مصحوبها، والصلة مع الموصول، ) ال(كاإلشارة مع أسماء اإلشارة، أو قرينة لفظية كـ

  .)٥(نة معنوية كالتكلم والحضور والغيبة مع الضمائرأو قري

فإن . )٦(فالعلم مخصوص مطلقا، وهو بذلك نقيض اسم الجنس؛ ألنه شائع غير مطلق  

ما علّق ]... فإن العلم هو... [ما علّق على شيء، وعلى كل ما أشبهه؛"كان اسم الجنس هو 

  .)٧("على شيء بعينه، غير متناول ما أشبهه

                                                 
  .٥٤-١/٥٣،  األشمونيشرح األشموني،) ١(
  .١٠٦، صشرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام، ) ٢(
  .٩، صألفية ابن مالكابن مالك، ) ٣(
  .١/٢٧٣، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٤(
  .١/٥٨، شرح األشموني األشموني،) ٥(
  .١/١٦٦، ، شرح التسهيلابن مالك) ٦(
  .٨، صي صنعة اإلعرابالمفصل فالزمخشري، ) ٧(



  

 

٣٣

 

فهي كل : ، وأما الكنية)سعاد(و) زيد( اسم أو كنية أو لقب؛ أما االسم فنحو والعلم إما

فهو ما ُأشعر : وأما اللقب). أم كلثوم(، و)أبي بكر(، كـ)أم(أو ) أب(مركب إضافي في صدره 

  : )٢(والقاعدة عند اجتماعها هي. )١()أنف الناقة(، و)زين العابدين(بِرفْعة مسماه أو ضعته كـ

جاء زين العابدين (، وال يجوز )جاء زيد زين العابدين: (فتقول. سم وتأخير اللقبتقديم اال .١

فلو قُدم . على سبيل المثال) بطة(؛ ألن اللقب في األغلب منقول من غير اإلنسان كـ)زيد

  .)٣(وذلك مأمون بتأخيره ألوهم إرادة مسماه األول،

هذا : (ند جمهور البصريين، نحوإن كان االسم واللقب مفردين، يضاف االسم إلى اللقب ع .٢

صار كاالسم الواحد، "ومن النحاة من يرى أن العلم إذا أضيف إلى اللقب . )٤()سعيد كُرٍز

غير أن الباحث يرى أن . )٥("وسِلب ما فيه من تعريف العلمية، وصار التعريف باإلضافة

 .األولى أن يكون التعريف بالعلمية، وأن اإلضافة لفظية

رأي ما ذهب الكوفيون إليه من جواز إتباع الثاني لألول؛ إما على أنه بدل ويؤيد هذا ال

؛ )مررت بسعيٍد كرٍز(و) رأيت سعيداً كرزاً(، و)هذا سعيد كرز: (منه أو عطف بيان، نحو

مررت بسعيد : (مبتدأ، نحو وإما بالقطع إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع بإضمار

واإلتباع أقيس من اإلضافة، واإلضافة . )٦()هو كرز( و)أعني كرزاً: (، أي)كرز/كرزاً

 .)٧(أكثر

، أو )عبد اهللا أنف الناقة: (بأن كان كالهما مركبين، نحو: إن لم يكن االسم واللقب مفردين .٣

؛ وجب االتباع وامتنعت )زيد أنف الناقة(، و)عبد اهللا بطة: (كان أحدهما مركبا، نحو

في اإلعراب بياناً أو بدالً، ويجوز القطع على ما ويكون اللقب لالسم . اإلضافة للطول

  .)٨ ()الحارث كرز: (، نحو)ال(تقدم؛ وكذا إن كانا مفردين ومنَع من اإلضافة مانع كـ

 .)٩(ال ترتيب بين الكنية وغيرها .٤

) عباس(و) حارث: (؛ ولكنها ال تؤثر فيه التعريف، نحو)ال(ومن األعالم ما قد يقبل 

وسيأتي تفصيل . )١٠(الداخلة عليها ليست للتعريف، بل للمح األصل به) ال(، فإن )ضحاك(و

  .وأنواعها) ال(ذلك الحقا عند الحديث عن 

                                                 
  .١/٩٠، أوضح المسالكابن هشام، ) ١(
  .١٠٩، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٢(
  .١/٥٨، شرح األشموني األشموني،) ٣(
  .وهو من باب إضافة المسمى إلى االسم، ال يفيد تعريفا، على ما سيأتي تفصيله في باب اإلضافة) ٤(
  .٣/١٩١، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٥(
  .١/٥٩،  األشمونيشرح األشموني،) ٦(
  .١٠٩، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٧(
  .١/٥٩،  األشمونيشرح األشموني،) ٨(
  .١/٩١، أوضح المسالكابن هشام، ) ٩(
  .١/٦٠المصدر نفسه، ) ١٠(



  

 

٣٤

 

  :العلم المركب

  :)٢(، ويكون تركيب العلم المركب بأحد أمور؛ هي)١(يكون العلم إما مفردا أو مركبا

شاب (، و)برقَ نَحره: (وهو المنقول إلى العلمية من جملة، نحو: علم مركب تركيبا إسناديا .١

. )٣("ولم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ وخبر، لكنه بمقتضى القياس جائز"، )قَرناها

وهذا المركب حكمه الحكاية، ويعني ذلك أن العوامل ال تؤثر فيه شيئا بل يحكى على ما 

 .كان عليه من الحالة قبل النقل

ال اسماً واحداً، منَزالً ثانيهما من األول وهو كل اسمين جِع: علم مركب تركيبا مزجيا .٢

، )سيبويه(، و)معديكرب(، و)حضرموت(،و)بعلبك(منزلة تاء التأنيث مما قبلها، نحو 

وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا إعراب الممنوع من الصرف، إال إن 

 .، فيبنى على الكسر)ويه(كان منتهيا بـ

وهو كل اسمين جِعال اسماً واحداً، منَزالً ثانيهما من األول : اعلم مركب تركيبا إضافي .٣

). َأِبي قُحافَة(، وكنية كـ)عبِد شَمٍس(غير كنية كـ: وهو على ضربين. منزلة التنوين

وحكمه أن يعرب الجزء األول من جزءيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني 

 .باإلضافة دائما

لى أن العلم المركب بأنواعه يعامل معاملة العلم ذي اللفظ الواحد؛ فيعد ويجدر التنبيه إ

برق : (فال يجوز أن يعد نكرة ألنه جملة، نحو. معرفة يشغل في الجملة موقعا إعرابيا مستقال

وال يخضع العلم المركب في ). عبد شمس(؛ أو ألنه اسم نكرة مضاف إلى نكرة، نحو )نحره

وإنما هو مفردة واحدة، اكتسب معرفيته من . تباره عدة مفرداتالتعريف والتنكير إلى اع

  .العلمية

  

  :تنكير العلم

؛ ألنه قد وِضع في األصل ليدّل )٤(إن تعيين العلم لمسماه هو تعيين من أصل الوضع

مدلول العلم ذات معينة : ")٦(يقول الرضي. )٥(على مدلول متعين دون أن يتناول غيره

وتعينه يكون بالقصد واإلرادة؛ ألنك إنما تُسمي ".  كما عند المستعِملمخصوصة عند الواضع

                                                 
  .١/١٦٧، ، شرح التسهيلابن مالك) ١(
  .١٠٩، صشرح قطر الندى؛ ابن هشام، ٩٠-١/٨٨، أوضح المسالكابن هشام، ) ٢(
  .١/٦٠،  األشمونيشرح ،األشموني) ٣(
  .١/٧٧، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٤(
  .٢/٥،الكتابسيبويه، ) ٥(
  .٢/٣١٢،، شرح الرضي على الكافيةالرضي) ٦(



  

 

٣٥

 

هذا : هذا زيد، قلت: فكأنك إذا قلت. "شيئا ألنك تقصده وتختصه بعينه دون سائر أفراد جنسه

  .)١("الرجل الذي من ِحلْيته ومن أمره كذا وكذا بعينه

مخصوصة،  في داللة العلم هي اختصاصه بذات متعينة – إذن –فاألصل 

دعت إليه الحاجة في معرفة كل فرد بلفظ ال يشاركه فيه غيره؛ إال أن االشتراك 

وهذا االشتراك عارض ال . في التسمية قد يقع، ويسمى باالسم الواحد غير فرد

وليس هذا االشترك كاالشتراك . يتنافى مع معرفية العلم، وال يمنع صفة التعريف

بينما . وضع الواضع في كل مسمى غير معينالواقع في النكرات؛ ألنه مقصود ب

االشتراك العارض الواقع في األعالم اتفاقي غير مقصود بالوضع، بل هو حاصل 

  . بعده

واضع االسم على العلم لم يقصد مشاركة غيره له؛ إنما : "يقول السيوطي

ع في وهو كاالشتراك الواق. المشاركة حصلت بعد الوضع لكثرة المسمين باللفظ الواحد

فهو وإن كان مقصودا للواضع . العهدية) ال(المضمرات وأسماء اإلشارة وما عرف بـ

فإنه اشتراك في المسمى المعين؛ بخالف اشتراك النكرات فإنه في كل مسمى غير 

  .)٢("معين

. كلّياتٌ، جزئيات حالة االستعمال) ال(المضمر والمبهم وذو : "ويقول أبو حيان

: ، وكل غائب يقال له)أنت: (، وكل مخاطب يقال له)أنا: (تكلِّم يقولأال ترى أن كل م

وكذا . لكل قريبة) هذه(لكل قريب؛ وبـ) هذا(وكذا أسماء اإلشارة؛ يشار بـ). هو(

  . )٣("الباقي

ولما طرأ وقوع االشتراك االتفاقي في األعالم، خرج من كونه متعينا معروفا، 

 بذلك االسم، وجاز أن يسلب التعيين بتثنيته وجمعه، وصار مشتركا بين األفراد المسمين

ألنك جعلتهما من أمة "؛ )زيدان، زيدون: (، في نحو)٤(فيكون كالنكرات، ويجري مجراها

) ال(فإن قُِصد تعريفه بعد التثنية والجمع اقترن اللفظ بـ. )٥("نكرة) زيد(كل واحد منهم 

ما عِلموا أنهم إذا ثنّوه وجمعوه أدى إلى ل: "يقول الرضي). الزيدان، الزيدون(بأن يصبح 

فجبروا التعريف الزائل بإلزامه الالم لزوم ... تنكيره الذي هو قليل مخالف للقياس 

الخالص من التكرير الشنيع، وحفظ : فكان فيه توفير األمرين جميعا. التعريف العلَمي له

                                                 
  .٢/٩٣،الكتابسيبويه، ) ١(
  .٤/٢٨، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٢(
  .١/٤٦١، ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ٣(
  .؛١/١٧٦،  األشمونيشرح ،األشموني؛ و٢/١١٣، األصول في النحو ابن السراج، )٤(
  .٤/٣٢٣، المقتضبالمبرد، ) ٥(



  

 

٣٦

 

لو كان "حيث إنه . )١("العلم من التنكير بتعريف آخر، وإن كان التعريفان متغايرين

التعريف الذي كانا يدالن عليه ويفيدانه مفردين باقيا فيهما لما جاز دخول الالم عليهما 

  .)٢("بعد التثنية

وقد أدى هذا االشتراك االتفاقي العارض في األعالم إلى جواز التنكير تحقيقا، في 

: التنكير تقديرا، كما في نحو، أو )رأيت زيدا من الزيدين: (، ونحو)جاء زيد وزيد آخر: (نحو

زيدنا خير : (كما أدى إلى جواز إضافته، في نحو. )٣()ال بصرةَ لكم(، و)ال قريشَ بعد اليوم(

هذا سعيد (، ونحو ما مر من إضافة االسم إلى اللقب عند اجتماعهما مفردين في )من زيدكم

  ).كرٍز

رفية من العلمية أم من أيكتسب فيه العلم المع. ويبرز في إضافة العلم إشكال لطيف

اإلضافة؟ وهل يجوز اجتماع تعريفين على اللفظ الواحد؟ المذهب الشائع لدى النحاة هو عدم 

، وأن من سمات المضاف أن يكون نكرة؛ ولذا يمتنع )٤(جواز اجتماع معرفين في كلمة واحدة

  .إضافة المعارف إلى غيرها

ألنك لم تِضفه "لعلمية وتنكَّر، ثم ُأضيف؛ من النحاة من قال بأن العلم قد سِلب تعريف ا

فتعريفه هنا باإلضافة وليس . )٥("حتى سلبته التعريف في النية لالشتراك العارض في التسمية

) أخيك(إضافة االسم تدل على أنه خُلع ما كان في تعرفه مجرى : "يقول ابن جني. بالعلمية

  .)٦("إذا أردت العلم) زيد(، وليس بمنزلة )صاحبك(و

ولعل هذا التحول عن القاعدة التي تُِقر بمعرفية العلم مشروع؛ ألنه يتكئ على دليل 

إال أن من النحاة من يرى إمكانية إضافته مع بقاء تعريفه، . وقوع الشيوع واالشتراك العارض

ومنهم من يرى أن إضافة العلم هي إضافة لفظية ال . )٧(وال مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا

يعِرض العلم لالشتراك بين : "، يقول األشموني)٨(يد المضاف تعريفا، فهو معرفة بالعلميةتف

  .)٩("األفراد، فيضاف طلباً للتخصيص

وتبرز إشكالية اجتماع معرفين مرة أخرى في نداء العلم، بسبب الرأي القائل بأن 

 -  كالنكرة المقصودة -رف فمن النحاة من قال بأن العلم يتع. النداء معرف للنكرة المقصودة

                                                 
  .٣/٢٥٨،شرح الرضي على الكافيةالرضي، ) ١(
محمد حسن : تحقيق(م، ٢، .ط. د،اإلعراب صناعة سر، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( جني، عثمان أبو الفتح، ابن) ٢(

  .٢/٤٥١، م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )تةإسماعيل، وأحمد رشدي شحا
  .١/١٧٦، ، شرح التسهيلابن مالك) ٣(
  .٤/١٤٤، المقتضبالمبرد، ) ٤(
  .٣/١٩٦، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٥(
  .٢/٤٥٢، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٦(
  .٢/٢٠٩،شرح الرضي على الكافيةالرضي، ) ٧(
  .٢/٤٥٧، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٨(
  .١/٨٧ ، شرح األشموني األشموني،) ٩(



  

 

٣٧

 

ومنهم من قال بأنه باق على تعريف . بعد إزالة تعريف العلمية) أي بالنداء(بالقصد واإلشارة 

؛ فهو رأي رافض إلحداث النداء التعريف، وحجته من )١(العلمية، وأنه ازداد بالنداء وضوحا

  :)٢(عدة أوجه

يا : (، كقولك-  أي المعرفة -  اسمه أن األصل في النداء أن تنادي من ال يشاركه غيره في .١

  . ، ولو تنكر لصار له نظائر، فيتعين بالقصد)يا فرزدق(، و)اهللا

تحدث التعريف ) يا(، ولو كانت )يا رجال: (تدخل على النكرة غير المقصودة، نحو) يا(أن  .٢

  .لحدث بها هنا

  .، تعريفه باإلضافة ال بالقصد)يا عبداهللا: (أن المنادى المضاف في نحو .٣

ولذا، يؤيد الباحث الرأي القائل بأن النداء ال يحِدث التعريف، ال في العلم وال في 

، أو باإلشارة إليه )٣(مقدرة) ال(النكرة المقصودة، وأن النكرة المقصودة تعريفها بـ

  .)٤(والمواجهة

  : العلم بالغلبة

 ويمكن أن .يصبح العلم علما بالغلبة الشتهار فرد دون من يشتركون معه في المسمى

فإنه غلب "ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود؛ : يكون في األصل مضافا، نحو

) ال(وقد يكون معرفا بـ. )٥("على العباِدلة حتى صار علماً عليهم، دون من عداهم من إخوتهم

ة، وكتاب العقَبة والمدينة والكتاب والصِعق والنجم؛ لعقبة أيلة، ومدينة طيب: العهدية نحو

  .سيبويه، وخويلد بن نفيل، والثُّريا

قصدت : نحوت نحوا، كقولك: في األصل مصدر شائع، أى) النحو(ومن ذلك كلمة 

) فقهت الشئ(في األصل مصدر ) الفقه(كما أن . قصدا ثم خُص به انتحاء هذا القبيل من العلم

خُص به ) بيت اهللا(ا أن وكم. عرفته، ثم خُص به علم الشريعة من التحليل والتحريم: أي

  .)٦(الكعبة، وإن كانت البيوت كلها هللا

المقترنة به في النداء ) ال(، فإنه يجب حذف )ال(وإن كان العلم بالغلبة مما فيه 

يا (و) يا صِعق: (فتقول. فيها زائدة الزمة؛ ليست أصيلة) ال(واإلضافة، ألنها معرفة أصال، و

هذا : ( ويجوز حذفها في غير النداء واإلضافة، سمع.)يبةمدينة ط(و) هذه عقبة أيلة(و) أخطل

  .)٧ ()هذا يوم اثنيٍن مباركاً فيه(، و)عيوقٌ طالعاً
                                                 

  .١/١٨٦، همع الهوامعالسيوطي، ) ١(
  .٣٣٩- ١/٣٣٨،اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٢(
  .١/٤٧، شرح األشمونياألشموني، ) ٣(
  .١/١١٥، شرح التسهيلابن مالك، ) ٤(
  .١/٨٦، شرح األشموني األشموني،) ٥(
  .١/٣٥، الخصائصابن جني، ) ٦(
  .١/١٣٠، أوضح المسالكابن هشام، ) ٧(



  

 

٣٨

 

  :علم الجنس

وضعت العرب لبعض األجناس أعالما؛ أعطوها في اللفظ ما لألعالم الشخصية من 

م إذا قُِرن استغناء عن تعريف بأداة أو إضافة، وقصدوا بها ما يقصد باسم الجنس غير العل

  . )٢(، فهو كاسم الجنس يصدق على كل واحد من أفراد الجنس)١()ال(بـ

أعيان ال تُؤلَف كالسباع والحشرات، وهو : ومسمى علم الجنس ثالثة أنواع؛ األول

. للعقرب) أم ِعريٍط(للذئب، و) أبي جعدةَ(للثعلب، و) ثُعالَة(لألسد، و) ُأسامة(الغالب، كـ

للفرس، ) أبي المضاء(للمجهول العين والنسب، و) هيان بن بيان( تُؤلَف، كـأعيان: والثاني

للغدر، ) كَيسان(للتسبيح، و )سبحان(أمور معنوية كـ: والثالث. لألحمق) أبي الدغْفاء(و

ويتضح مما سبق أن علم الجنس يكون . للمبرة) برة(للفجرة و) فَجار(للميسرة، و) يسار(و

وهذه األشياء معارف، وهذه األسماء موضوعة . ")٣(والمعاني، وقد يكون اسماً وكنيةللذوات 

 .)٤("عليها كزيد وعمرو

: وقد جعل بعض النحاة علم الجنس قسيما لعلم الشخص؛ بأن جعل العلم على نوعين

ذلك أن علم الجنس كعلم الشخص من حيث اللفظ؛ يعامل معاملة . )٥(جنسي، وشخصي

اف، وال يدخل عليه حرف التعريف، وال ينعت بالنكرة، ويبتدأ به، وتُنصب المعرفة؛ فال يض

) أسامة(النكرة بعده على الحال، ويمنع من الصرف مع سبب آخر غير العلمية؛ كالتأنيث في 

بيد . )٦()كَيسان(، و)سبحان(، والزيادة في )ابن آوى(و) بنات َأوبر(، ووزن الفعل في )ثُعالَة(و

  :)٧( الشخص في داللته على الشياع كالنكرة، يقول ابن مالكأن علم

لَمناِس ععوا لبعِض االجووض    مع وهلَم األشْخاِص لفْظاً وكع    

إن علم الجنس اسم يعين مسماه بغير قيد، لكنه يشبه النكرة من جهة المعنى ألنه شائع 

أسامة : (تقول. الجنسية) ال(التعيين بـفي أمته ال يختص به واحد دون آخر، والتعيين فيه ك

األسد : (الجنسية في قولك) ال(، فتقصد به الشمول واالستغراق، ويكون بمنزلة )أجرأ من ثعالة

هذا : (العهدية الحضورية؛ تقول) ال(وقد يكون علم الجنس في التعيين كـ). أجرأ من الثعلب

ال يجوز "ولكن . )٨()هذا األسد مقبال(: الحضورية في قولك) ال(، فيكون بمنزلة )أسامة مقبال

                                                 
  .٥١-٥٠، ص شرح العمدةابن مالك، ) ١(
  .١٠٧، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٢(
  .١/٩٥، أوضح المسالكابن هشام، ) ٣(
  .٤/٣٢٠، المقتضبالمبرد، ) ٤(
  .١/٥٨، شرح األشموني األشموني،) ٥(
  .١/٦١، المصدر نفسه) ٦(
  .١٠، صألفية ابن مالكابن مالك، ) ٧(
  .٩٥-١/٩٤، أوضح المسالك؛ وابن هشام، ١/١٦٧، شرح التسهيل ابن مالك، )٨(



  

 

٣٩

 

ما فعل : (أن تطلقها على شخص غائب، فال تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص

  .)١()"أسامة

ونحوه نكرة معنى معرفة لفظاً، وهو في الشياع ) أسامة(ولما كان علم الجنس 

ن اسم الجنس وعلم ؛ فما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ إن تفرقة الواضع بي)أسد(كـ

  .الجنس في األحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى أيضاً

في كالم سيبويه اإلشارة إلى الفرق؛ فإن كالمه في هذا حاصله أن : "يقول األشموني   

فكما . هذه األسماء موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن، ومثَّله بالمعهود بينه وبين مخاطبه

والفرق بين : قال بعضهم. فال يبعد أن يوضع له علم) ال(لك المعهود بـصح أن يعرف ذ

وضعه،  موضوع للواحد من آحاد الجنس ال بعينه في أصل) أسداً(، أن )أسامة(و) أسد(

على واحد أطلقتَه على أصل ) أسداً(فإذا أطلقتَ . وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن

ولزم من إطالقه على الحقيقة . لى واحد فإنما أردت الحقيقةع) أسامة(وضعه، وإذا أطلقتَ 

 .)٢("باعتبار الوجود التعدد، فجاء التعدد ِضمناً ال باعتبار أصل الوضع
 
  :اسم اإلشارة) ٣(

، وهي ستة ألنه إما مذكر أو مؤنث، وكل )٣(اسم اإلشارة هو ما وضع لمشار إليه

ذي، ِذه، ِذِه، تي، تا، ِته، (للمفرد المذكر، و) ذا(: )٤(وهي. منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع

للجمع ) أولى(للمثنى المؤنث، و) تان(للمثنى المذكر، و) ذان(للمفرد المؤنث، و) ِتِه، ذات

  .بنوعيه

قُربى ووسطى وبعدى، فيشار : وجمهور النحاة على أن السم اإلشارة ثالث مراتب

، وإلى من في الوسطى )ذي(و) ذا: (، نحو)الم(وال ) كاف(إلى من في القربى بما ليس فيه 

: ، نحو)الم(و) كاف(، وبما في البعدى بما بما فيه )ذاك: (وحدها، نحو) الكاف(بما فيه 

، والنحاة في تدرجها حسب األعرفية على أن أعرفها ما دل على القربى فالوسطى )٥()ذلك(

، وإلى البعيد )هناك(توسط بـ، وإلى الم)هنا(ويشار إلى المكان القريب بـ. )٦(فالبعدى

  .)٧ ()هنالك، هنّا، ِهنّا، ثَم، ِهنّتْ(بـ

                                                 
  .١٠٧، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ١(
  .٦٢-١/٦١، شرح األشموني األشموني،) ٢(
  .١/٦٣، المصدر نفسه) ٣(
  .١١٥- ١/١١٣، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٤(
  .١/١١٨المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٤٦١، شاف الضربارتأبو حيان األندلسي، ) ٦(
  .١/١١٩، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٧(



  

 

٤٠

 

فهي ) الكاف(، وهي حرف معناه التنبيه، وأما )ها(ويجوز أن يتقدم اسم اإلشارة 

) الكاف(، تتصرف تصرف )٢(، ال موضع لها من اإلعراب)١(للخطاب، وهي حرف ال اسم

بالحرفية على اختالف مواقعها، ألنها لو كانت اسماً وإنما قضى على هذه الكاف "، )٣(االسمية

فإن تقدم . )٤("لكان اسم اإلشارة مضافاً والالزم باطل، ألن اسم اإلشارة ال يقبل التنكير بحال

؛ إذ ال يجوز )الالم(وحدها دون ) الكاف(حرف التنبيه على اسم اإلشارة، جاز اإلتيان بـ

  :)٦(يقول ابن مالك. )٥(اجتماع الهاء والالم

هفا، دون الٍم أو معرمتَ     بالكاف حإن قد متِنعةْ) ها(والالمم  

وهي معارف ال تقبل . )٧(وتعريف أسماء اإلشارة بقرينة حسية، هي اإلشارة والقصد

. )٨("إنما صارت معرفة ألنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمته"التنكير مطلقا، 

دها أعرف المعارف؛ ذلك أن العلم قد يعتريه بعض التنكير من وقد تقدم أن ابن السراج يع

، أما اسم اإلشارة فال يعتريه )ربه رجال: (الشياع االتفاقي، والمضمر قد يشوبه التنكير في نحو

 .شيء من ذلك

وللباحث لفتة في أسماء اإلشارة يرى ضرورة التنبيه إليها، إذ يرى أن في التمييز بين   

إن اسم اإلشارة يرد في . في استعمالها فائدة مرجوة عند تعليمها للماليوييننمطين متباينين 

هذا الرجل كريم، ورأيت هذا الرجل، : يذكر فيه المشار إليه، نحو: تركيبين متباينين؛ أحدهما

هذا كريم، : ال يذكر فيه المشار إليه، نحو: والتركيب اللغوي الثاني. وسلمت على هذا الرجل

  . وسلمت على هذاورأيت هذا،

والضرورة الملحة التي يلتمسها الباحث مردها إلى التمايز الوظيفي السم اإلشارة في   

وحسب . التركيبين، وسيأتي استثمار ذلك عند التحليل التقابلي بين اللغتين موضوعي الدراسة

ارة، الباحث في هذا الموضع اإلشارة إلى تنبيه النحاة إلى التباين الوظيفي السم اإلش

بل إن بعض النحاة من جعله قسيما للظاهر والمضمر بأن . واصطالحهم على تسميته بالمبهم

  .)٩("ظاهر ومضمر وبينهما مبهم: المعارف ثالثة: "قالوا

فاسم اإلشارة يقع في بعض التراكيب خاليا من المشار إليه، فيكون بذلك كالمضمر؛ إذ   

أما إذا ذُكر المشار إليه في التركيب؛ فإن ). ضربته: (تستوي ونحو) ضربت هذا: (إن نحو
                                                 

  .١٠٤، صاللمعابن جني، ) ١(
  .١/١١٦، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٢(
  .١/٩٧، أوضح المسالكابن هشام، ) ٣(
  .١/٦٥، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  .١١٨- ١/١١٦، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٥(
  .١٠، صألفية ابن مالكابن مالك، ) ٦(
  .١/٤٩٤، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٧(
  .٢/٧ الكتاب،سيبويه، ) ٨(
  .٢/٣٧٧، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٩(



  

 

٤١

 

ضربت هذا : (اسم اإلشارة يتصرف تصرف االسم الظاهر؛ فيوصف ويوصف به، نحو

  ).ضربت الرجل هذا(و) الرجل

وجعل بعضهم أسماء ... اسم اإلشارة متوسط بين الظاهر والضمير: "يقول السيوطي  

قر إلى تقدم ظاهر فتكون كناية عنه، وألنه اإلشارة من األسماء الظاهرة وهو القياس؛ إذ ال تفت

وله شَبه ... غلب عليه أحكام األسماء الظاهرة، نحو وصفه والوصف به وتثنيته وتحقيره 

  .)١("بالمضمرة من حيث البناء والتعريف

والذي يرمي إليه الباحث هو أن ورود اسم اإلشارة دون ذكر المشار إليه في الجملة   

أما عند . ضمير من حيث المعنى؛ فتتعين معرفيته ألنه لم يضمر إال وقد عِرفذاتها تجعله كال

 أداة تعيين مساندة – من حيث الداللة –ذكر المشار إليه، فإن اسم اإلشارة ال يعدو أن يكون 

  .تقوي تعيين المشار إليه المتعين أصال لكونه معرفة بالضرورة

هو اللفظ المعرف، بينما تُمثِّل ) رجل(ها ؛ يكون في)ضربت هذا الرجل(والجملة   

 هي – وليست األداة وحدها –أسماء اإلشارة وأداة التعريف "أي أن . الركن المعرف) هذا+ال(

  .)٢()"معرفة(+ بمثابة تحقّق لسمة 

ويقوي هذا الرأي إشارة بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى تلك العالقة بين أداة   

إن األصل في أداة التعريف هو الهاء والالم وهما عنصران "اإلشارة؛ حيث التعريف واسم 

 التي –) الهاء(وقد وردت . )٣("يدخالن في تركيب كثير من أسماء اإلشارة في اللغات السامية

) ال(قليل جدا إتيان الهاء بدال عن : " للتعريف؛ يقول أحد الباحثين–تُستعمل لإلشارة 

ويؤيد : "، وعلّق عليه قائال)لعصقت هجمل: ( في قوله بنقٍش كُِتب عليه، واستدّل)٤("التعريفية

  .)٥("مجيء الهاء لإلشارة أن صورة الجمل قد رسمت بجانب النقش

وهذا يقودنا إلى القول بأن األداة التي تِرد في كثير من اللغات السامية لإلشارة تقوم   

فهو . هذا مع كون اسم اإلشارة معرفةوال يتناقض . )٦("بوظيفة التعريف الحضوري"أيضا 

وهو في . معرفة من حيث الوظيفة التركيبة؛ كونه يشغل الموقع اإلعرابي الخاص بالمعرفة

  .الوقت ذاته، من حيث الوظيفة الداللية، أداة لتقوية التعيين في المشار إليه
 

                                                 
  .٢/٣٧٧المصدر نفسه، ) ١(
  .١٩، صحول بعض مسائل التعريف عون، يوسف، )٢(
  ..١٨، صاالبتداء بالنكرة في القرآن الراجحي، شرف الدين، )٣(

مطابع : ، القاهرة.)ط.د(، اللغة العربية في عصور ما قبل التاريخ، )م١٩٧٥(مد حسين،  شرف الدين، أح)٤(
  .٨٤سجل العرب، ص

  .٨١ المصدر نفسه، ص)٥(
 مجلة، أداة التعريف في اللغة العربية بين القدماء والمعاصرين، )م١٩٨٦( الكريم جواد، عبد الزبيدي، )٦(

  .٣٢٣، ص جامعة اإلمارات، العدد الثاني،كلية اآلداب



  

 

٤٢

 

  :االسم الموصول) ٤(

ى وصف المعارف بالجمل، الموصوالت هي ألفاظ وضعت للتوسل بها في التوصل إل  

أنهم لما أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة، كما وصفوا بها النكرة؛ ولم يجز أن يجروها "ذلك 

، )١("لتباِشر بلفظ حرف التعريف المعرفة) الذي(عليها لكونها نكرة؛ أصلحوا اللفظ بإدخال 

، )مررت برجل ذاهب: (حوأنهم لما رأوا النكرات توصف بالمفردات والجمل، ن"ومفهوم ذلك 

، وما أشبه ذلك، ولم يحسنوا أن يجعلوا النكرة أقوى )وذهب أبوه/ مررت برجل أبوه ذاهب(و

، فجعلوه وصفا )اسم ناقص ال يتم إال بجملة(من المعرفة، وآثروا التسوية بينهما؛ جاءوا بـ

  . )٢("للمعرفة توصال إلى وصف المعارف بالجمل

) الذي: (أما األسماء منها فهي. مي، ومنها ما هو حرفيومن الموصوالت ما هو اس

للمثنى المؤنث، ) اللتان(للمثنى المذكر، و) اللذان(للمفرد المؤنث، و) التي(للمفرد المذكر، و

ومنه ما هو مشترك للمفرد . للجمع المؤنث) الالِت ،والالِء(للجمع المذكر، و) الذين، واُأللَى(و

، باإلضافة إلى )ذا(و) ال(و) أي(و) من(و) ما: (نثا، وهي خمسةوالمثنى والجمع، مذكرا أو مؤ

  .)٣(في لغة طيء) ذو(

، في )موصولة(ألن لها عدة معاٍن، فقد تقع ) ما(و) من(وينبغي االحتراز في 

من عندك؟ وما : ، في نحو)استفهامية(جاءني من قام، وأعجبني ما صنعت؛ و: نحو

نكرة (ح، وما تقدم من خير يوفَّ إليك؛ ومن يدرس ينج: ، في نحو)شرطية(عندك؟؛ و

: ، في نحو)نكرة تامة(مررت بمن معجب لك، وبما معجب لك؛ و: ، في نحو)موصوفة

موصولتين؛ لزم أن تكونا معرفتين، وإال فال ) ما(و) من(فإن وقعت . )٤(ما أحسن زيدا

  .لزوم

، في )موصولة(كون لها عدة معاٍن مختلفة ينبغي التفريق بينها، فقد ت) أي(ومثلهما 

؛ )٥()أياً ما تدعوا فله األسماء الحسنى: (، في نحو)شرطاً(يعجبني أيهم قائم؛ و: نحو

: ، في نحو)وصلة لنداء ما فيه أل(؛ و)٦()فأي الفريقين أحق باألمن: (، في نحو)استفهاماً(و

: ، نحو)حاالً(رجل؛ ومررت برجل أي : داالً على الكمال، في نحو) نعتاً لنكرة(يأيها الرجل؛ و

                                                 
  .١/٣٢٢، الخصائصابن جني، ) ١(
  .٢٦٣، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٢(
  .١٤٠- ١/١٢٣، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٣(
  .٧١-١/٧٠، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  ١١٠: اإلسراء) ٥(

  ٨١: األنعام) ٦(



  

 

٤٣

 

) أي(ومن أحكام . والالزمة للتعريف هي الموصولة؛ أما غيرها فال. )١()هذا زيد أي رجل(

  .)٢(الموصولة أنها ال تضاف لنكرة خالفاً البن عصفور

  :)٣(ألنها تعمل بشروط، هي) ذا(وينبغي االحتراز كذلك في 

  ما ذا التواني؟ وما ذا الوقوف؟من ذا الذاهب؟: أن ال تكون مشاراً بها، كما في نحو .١

االستفهاميتان لم يجز أن ) من(أو) ما(فإن لم يتقدمها . استفهامية) من(أو ) ما(أن تقع بعد  .٢

 .)٤(تكون موصولة، وأجازه الكوفيون

اسماً ) من(أو ) ما(أن ال تكون ملغاة، وذلك بتقديرها زائدة، أو مركبة؛ بأن تجعل مع  .٣

  . ن ُألغيت لم يلزم تعريفهافإ. واحداً مستفهماً به

 وفي –وكل اسم موصول يحتاج إلى جملة، تُعرف بجملة الصلة؛ هي التي تُعرفه   

  :)٥(يقول ابن مالك.  ويتم بها معناه- معرفه خالف 

  على ضميٍر الِئٍق مشتِملةْ    وكلُّها يلزم بعده ِصلَةْ

. لة المعهود؛ وإال لم تصلح للتعريفويشترط في الصلة أن تكون معهودة أو منزلة منز

  :أو منوية، كقوله). جاء الذي أكرمته: (وتكون الصلة إما ملفوظة، نحو

  عك ثُم وجههم إلَـينَا    نَحن اُأللَى فَاجمع جمو

  .)٦ ()نحن األلى عرفوا بالشجاعة: (أي

  

  :معرف االسم الموصول

) ال(أن تعريف ما فيه :  رأيان مشهوران، أحدهماأما معرف االسم الموصول ففيه   

) الذي(في ) ال(أن تعريفه بالصلة، وأن : وثانيهما. )٧(بنيتها) ال(بها، وتعريف ما ليس فيه 

. تُوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل) الذي(ألن "، )٨(لتحسين اللفظ ال للتعريف

وكذلك فإن . )٩("ائر الصفاتوالصفة ال بد من كونها معلومة للمخاطب قياسا على س

) من(أحدهما أن تعريف الذي بالصلة؛ بدليل تَعرف : لوجهين"مردود ) ال(تعريفها بـ

فيهما، وما يعرف في موضع بشيء؛ يعرف في موضع آخر بذلك ) الم(بها إذ ال ) ما(و

                                                 
  .٧٨-١/٧٧، شرح األشموني األشموني،) ١(
  .٧٧-١/٧٦، المصدر نفسه) ٢(
  .١/١١٣، أوضح المسالك، ابن هشام) ٣(
  .٤/١٣٨، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٤(
  .١١، صألفية ابن مالكابن مالك، ) ٥(
  .١/٧٤، شرح األشموني األشموني،) ٦(
  .٣/٨٤، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٧(
  .١٨٨، اللمع في العربيةابن جني، ) ٨(
  .٣/٧٥، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٩(



  

 

٤٤

 

ما لو حصال التعريف لكان االسم مستعمال بدونه) األلف والالم(أن : والثاني. الشيء

  .)١("نكرة

ويبدو في األمر إشكال مفاده أن كيف يكتسب االسم الموصول التعريف من الجملة؛   

أن الجملة التي هي : أحدهما"في حين أن الجملة في ذاتها نكرة؟ يعلّل العكبري لذلك بأمرين 

. صلة؛ ال تخلو من ضمير هو الموصول في المعنى، والضمير معرفة؛ فتخصصت الجملة به

) الذي(عل من الجملة يلزمه الفاعل وهو معرفة، وكذلك المبتدأ؛ وصارت الجملة مع وكان الف

أن الجملة ليست نكرة باعتبار نفسها؛ بل : والثاني). األلف والالم(بمنزلة وصف معرف بـ

فالجملة كالمفرد النكرة، . ؛ صار في حكم المركب)الذي(فإذا انضم إليها . تقدر باسٍم نكرة

  .)٢(" لما قبلها؛ فحدث عند التركيب معنى لم يكن للمفردنعت) الذي(و

والمتمعن في رأي العكبري يجد إلماحا إلى رأٍي مغايٍر لكال الرأيين المشهورين؛   

يتلخّص في أن تعريف االسم الموصول هو نتيجة تضامه مع الصلة، وإنشائهما مركّبا له 

ن ألحد جزئي المركَّب قبل التركيب؛ هي داللة فقد استُحدثت بعد التركيب داللة لم تك. تميزه

وإنما هو . ، وليس مكتسبا من الصلة)الذي(التي في ) ال(فليس التعريف مكتسبا من . التعريف

  .نتيجة التضام الحادث بين الصلة والموصول بعد إنشائهما مركّبا له تميزه وخاصيته المستقلة

وصف معرف باأللف (بمنزلة ) والصلةالموصول (ويعضد هذا الرأي إلماحه إلى أن   

: ؛ فقولك)٣("الصفة الناعتة لالسم هي في الواقع اختصار لجملة موصولة"أي أن ). والالم

لفظ مركَّب من ) الضارب(وكما أن ). رأيت الضارب: (بمنزلة قولك) رأيت الذي ضرب(

جزئيه بمنزلة ، هو لشدة تضام )الذي ضرب(، وهو معرفة؛ فكذلك المركّب )ضارب(و) ال(

 نسبة عجز المركب -  أي الصلة من الموصول –فنسبتها منه " .اللفظ الواحد؛ وهو معرفة

  .)٤("منه

تفيد ) الذي(ويبرز لدى الرضي رأي آخر في معرف االسم الموصول، يرى فيه أن   

، )٥("إنما تحتاج إلى صلتها لكشف ذلك اإلبهام ورفعه منها"معناها في نفسها ال في صلتها، و

تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم "وتفسير ذلك أن 

لقيت (موصولة؛ ) من(إذا كانت ) لقيت من ضربتَه: (والمخاطب بمضمون صلته، فمعنى قولك

  .بالعهد بين المتخاطبين) الذي(أي أن تعريف . )٦("اإلنسان المعهود بكونه مضروبا لك

                                                 
  .٢/١١٦، باب في علل البناء واإلعراباللالعكبري، ) ١(
  .٢/١١٦المصدر نفسه، ) ٢(
  .٢٣، صحول بعض مسائل التعريفعون، يوسف، ) ٣(
  .١/٧٢، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  .١/٤٠، شرح الرضي على الكافيةالرضي، )  ٥(
  .٣/٨المصدر نفسه، ) ٦(



  

 

٤٥

 

قض واالستعمال اللغوي؛ ألنه ال داللة على التعريف في االسم بيد أن رأي الرضي يتنا  

الموصول بمعزل عن السياق، وال يجوز بحال من األحوال استغناؤه عن جملة الصلة في 

 القول بأن التعريف نابع من التضام بين – في رأي الباحث –واألظهر . التركيب اللغوي

  .جزئي المركَّب، وأن المركَّب على جملته معرفة

وهذا . )١(رأي يزعم بأنها تتعرف باإلضافة) أي(ويبرز من بين اآلراء في تعريف   

قد تِرد موصولة غير مضافة، فِبم تكون قد ) أي(الرأي يدعونا إلى التساؤل؛ إذ إن الثابت أن 

تعرفت حينئذ؟ وإن سلَّمنا بأنها معرفة بغير اإلضافة، فكيف يتسنَّى لنا تفسير إضافتها إلى 

رها وهي معرفة؟ وعليه، فقد ظهر أن تبنِّي وجهة النظر القائلة بأن التعريف نابع من غي

  .التضام بين الموصول وصلته هو اإلجابة المانعة لكل هذه التساؤالت
وللباحث وجهة نظر تقدمت في مبحث اسم اإلشارة، مفادها النزوع إلى التمييز بين   

ولما كان االسم المبهم يتضمن االسم الموصول عند . منمطين متباينين في استعمال االسم المبه

المتأخرين من النحاة؛ فإنه يصدق فيه ما تقدم في اسم اإلشارة من كونه متوسطا بين الظاهر 

من الموصوالت؛ ألنها تأتي في التراكيب اللغوية على ) ال(ونخُص هنا ما فيه . والمضمر

الذي يدرس : (ذكر فيه الموصوف، نحونمطين مختلفين؛ أحدهما تكون فيه كالمضمر الي

  ).سلمت على الذي نجح(، و)رأيت الذي نجح(، و)ينجح

الطالب الذي يدرس : (، نحو)الذي(والنمط الثاني يكون فيه الموصوف مذكورا قبل   

هو ) طالب(فيكون فيه ). سلمت على الطالب الذي نجح(، و)رأيت الطالب الذي نجح(، و)ينجح

فكأنك : "يقول سيبويه. الركن المعرف) المركب الموصولي+ ال(ويكون اللفظ المراد تعريفه؛ 

  .)٢()"هذا الرجل الذي من ِحلْيته ومن أمره كذا وكذا بعينه: (، قلت)هذا زيد: (إذا قلت

فهو معرفة من . وال يتناقض ذلك مع ما أقره النحاة من كون االسم الموصول معرفة  

وهو في الوقت ذاته، . موقع اإلعرابي الخاص بالمعرفةحيث الوظيفة التركيبة؛ كونه يشغل ال

ذلك أن للصفة في األصل إحدى . من حيث الوظيفة الداللية، أداةٌ لتقوية التعيين في الموصوف

أي . داللتين؛ فإما أن تقلِّل الشيوع في ما هو غير متعين، وإما أن تزيد في تعيين ما هو متعين

ليست إال إحدى ) الذي وفروعها(و... االسم لموصول ) ال(من الوظيفة التي تقوم بها كلٌّ "أن 

  .)٣ ()"ال(الوظائف التي تقوم بها أداة التعريف 

فإن . إن قال قائل ما الغرض في الوصف قيل التخصيص والتفصيل: "يقول األنباري  

كان معرفة كان الغرض من الوصف التخصيص؛ ألن االشتراك يقع فيها؛ أال ترى أن 
                                                 

  .٢/٢٧٥، همع الهوامع السيوطي، )١(
  .٢/٩٣، الكتاب سيبويه، )٢(
 بعضمشروع رؤية جديدة تعتمد : ، التعريف والتنكير في اللغة العربية)م١٩٨٥( الجبار، عبد غربية، )٣(

  .١٢٢، ص اآلداب، تونسكلية، ٢٤ العدد ، حوليات الجامعة التونسيةمجلةمعطيات علم النفس واإلعالمية، 



  

 

٤٦

 

زيد : (فإذا قال. لم يعلم أيهم يريد) جاءني زيد: (ونحوه كثير، فإذا قال) زيد(ـالمسمين ب

وإن كان االسم نكرة . غيره أو ما أشبه ذلك  فقد خصه من)  األديب(أو )  العالم(أو )  العاقل

لم يعلَم أي رجل )  جاءني رجل: (كان الغرض من الوصف التفصيل؛ أال ترى أنك إذا قلت

ألنا نعني . فقد فضلته عمن ليس له هذا الوصف،  ولم تخصه)  رجل عاقل: (لتهو؛ فإذا ق

  .)١("بالتخصيص شيئا بعينه، وههنا قد جعلته من أمٍة كل واحد منهم له هذا الوصف

قد وضعت للتوسل بها في التوصل إلى وصف المعارف بالجمل؛ ) الذي(ولما كانت   

إما أن نعدها أداة ربط موصولة :  أحد أمرين-ها الداللية  من حيث وظيفت–فإن لنا أن نعدها 

وإما نعدها جزءاً من . تربط بين الموصوف المعرفة، والوصف الذي يزيده تخصيصا وتعيينا

؛ ويكون المركَّب أداة لتقوية التعيين في )المكون من الموصول وصلته(المركب الموصولي 

  .الموصوف

؛ )زيد: (ع رجلين أو رجاال كل واحد منهم يقال لهفإن عرف السام: "يقول المبرد  

؛ لتميز واحدا ممن تعرفه )القصير(و) الطويل: (فصلت بين بعضهم وبعض بالنعت، فقلت

فإن كان هناك طويالن أبنت أحدهما من صاحبه بما ال يشاركه . فتُعِلمه أنه المقصود إليه منهم

ن المبرد قد أطلق تجوزا على هذا النوع من وإن كا  .)٢("وهذا نوع من التعريف. صاحبه فيه

ألن الموصوف معرفة في ) تقوية التعيين(التعيين تعريفا، فإن الباحث يفضل تسميته بـ

  ).تقليل الشيوع(فإن كان الموصوف نكرة، فإن وظيفة الوصف تتمثل في . األصل

ف ويرى الباحث ضرورة االحتراز في انتقاء المصطلحات؛ ذلك أن القول بأن وص  

وإن كان . المعرفة نوع من التعريف يفضينا إلى إشكالية اجتماع معرفين على لفظ واحد

الباحث ال يتفق مع التعميم في القاعدة المانعة الجتماع معرفين، إال أن التمييز بين الحقلين 

 لذا، اختار الباحث أن. التركيبي والداللي يملي علينا التأني والتمحيص في اختيار المصطلحات

أداة داللية تؤدي وظيفة ) من االسم الموصول) ال(اسم اإلشارة وما فيه (يكون االسم المبهم 

  ).تقوية التعيين: (داللية؛ هي

  

  :الموصولة وصلتها) ال(

ذهب الجمهور إلى أنها اسم موصول، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول،   

وذهب األخفش إلى أنها حرف . )٣("عليهاويرده أنها ال تَُؤول بالمصدر، وأن الضمير يعود "

                                                 
  .٢١٤، صأسرارالعربيةاألنباري، ) ١(
  .٤/٢٧٦، المقتضبالمبرد، ) ٢(
  .١٤٨، صشرح شذور الذهبابن هشام، ) ٣(
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ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله، "، )١(تعريف، وليست من الموصولية في شيء

  .)٢("ويجوز عطف الفعل عليه

اسم الفاعل : ، وهي ثالثة)٣(الموصولة صفة صريحة) ال(ويجب أن تكون صلة 

وفي ). الحسن الوجه(مشبهة كـ، والصفة ال)المضروب(، واسم المفعول كـ)الضارب(كـ

؛ وسبب الخالف أنها ال تَُؤول بالفعل )٤(الداخلة على الصفة المشبهة موصولة خالف) ال(كون 

أما . الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باالتفاق) ال(ألنها للثبوت؛ ومن ثم كانت 

في مثلها حرف ) لا(، فـ)أبطح، وأجرع، وصاحب: (الصفة التي غلبت عليها االسمية نحو

  : )٦(يقول ابن مالك. )٥(تعريف ال موصولة

  وكَونُها بمعرِب األفعاِل قَْل  ) اْل(وِصفةُ صريحةٌ ِصلَةُ 

اسم لفظاً فعل معنى؛ ومن ثم حسن عطف الفعل عليها ) ال(والصفة الصريحة مع 

وأقرضوا اهللا قرضاً إن المصدقين والمصدقات (، )٧ ()فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاً: (نحو

، وإنما لم يؤت بها فعالً كراهة أن يدخلوا على الفعل ما هو على صورة المعرفة )٨ ()حسناً

ما َأنْتَ ِبالْحكَِم الْتُرضى  (:الخاصة باالسم؛ فراعوا الحقين، مع ورود ذلك بقلة، من ذلك قوله

وقد شذَّ وصل . الكوفيين؛ وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة، جائز عند بعض )حكُومتُه

  .)٩(بالجملة االسمية، وبالظرف) ال(

  :)١٠(اسم فحجته) ال(أما من قال بأن 

 . قد أفلح المتقي ربه: عودة الضمير عليها، في نحو .١

فلوال أنها اسم موصول قد . استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكريم .٢

 .بح خلوها عن الموصوفاعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لق

فلوال أنها موصولة، واسم الفاعل في تأويل الفعل، . إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي .٣

 .حينئٍذ معها أحقَّ منه بدونها لكان منْع اسم الفاعل

  .والمعرفة مختصة باالسم ،)ما َأنْتَ ِبالْحكِم الْتُرضى حكومتُه: (دخولها على الفعل في نحو .٤

                                                 
  .١/١٣٠، شرح ابن عقيل؛ وابن عقيل، ١/٩٧، أوضح المسالكابن هشام، ) ١(
  .١٤٨، صشرح شذور الذهبابن هشام، ) ٢(
  .١١٣، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٣(
  .١/١٣٥، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٤(
  .١/٧٦، شرح األشموني األشموني،) ٥(
  .١١، صة ابن مالكألفيابن مالك، ) ٦(
  ٤-٣: العاديات) ٧(
  ١٨: الحديد) ٨(

  .١/٧٦، شرح األشموني األشموني،) ٩(
  .٧٢-١/٧١ المصدر نفسه،) ١٠(
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، )مررت بالضارب: (من قال بحرفيتها؛ فحجته أن العامل يتخطاها، نحووأما 

وفي . ، ولو كانت اسماً لكان لها موضع من اإلعراب)ال(وال موضع لـ) ضارب(فالمجرور 

هذا  البناء؛ ألنه علـى) قائم(والستحق . اسماً لكان فاعالً) ال(؛ لو كان )جاء القائم: (نحو

 . ط عليها عامل الموصول، وال تظهر عليها عالمات اإلعرابالتقدير صلة؛ والصلة ال يسلَّ

والرد عليه بأن األصل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ ألن 

لكن منَع من ذلك كون . الموصول والصلة كالشيء الواحد فنسبتها منه نسبة عجز المركب منه

 في اللفظ غير جملة، ظهر عليها )ال(الصلة جملة والجمل ال تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة 

  .)١(أثر اإلعراب لعدم وجود المانع

وفي هذا الرد استشفاف لرؤية شدة تضام الموصول وصلته؛ إذ يفهم منه أنه لوال   

فلما زال المانع، . امتناع ظهور عالمات اإلعراب في الجملة، لظهرت على آخر جملة الصلة

ظهرت عالمات اإلعراب مؤكدة هذا التضام.  

... أحدها: "الداخلة على الصفة الصريحة ثالثة أوجه) ال(وقد أورد الزجاجي في   

) الضارب(ففي )... الذي(فتحتاج إلى صلة وعائد، وتجري في ذلك مجرى ]... موصولة[

كما تعرف أسماء األجناس، ]... معرفة...[والوجه الثاني)... األلف والالم(مضمر يعود على 

)... الذي(به التعريف، ال معنى  تريد) القائم(و) الضارب: (قولالرجل والفرس؛ فت: نحو

: ؛ وغير جائز أن تقول)نعم القائم(و) نعم الضارب: (والدليل على صحة هذا التأويل أنك تقول

وأنا على ذلكم من : (ومن هذا الوجه الثاني قول اهللا عز وجل )...نعم الذي عندك(

بمعنى ) األلف والالم(ليست ... )٣()فيه من الزاهدينوكانوا :] (وقوله تعالى[، )٢()الشاهدين

للتعريف، ال بمعنى ) األلف والالم(ولكن ... عليه) الذي(تقدم صلة  لم... ؛ ألنه لو كان)الذي(

وما ) ذاهب(و) قائم(و) ضارب] (يجعلون... [ينفرد به الكوفيون]... والوجه الثالث)... [الذي(

: فيقولون). الذي(به  ؛ ويِصلونها بما توصل)الذي(منزلة ب) األلف والالم(مع ... أشبه ذلك

كأنهم . صلته) أكرمت(خبره، و) عمرو(باالبتداء، و) القائم(؛ فيرفعون )القائم أكرمت عمرو(

القائم أكرمت : (؛ قلنا)الذي قام(بمعنى ) القائم(فإن جعلنا : قالوا). الذي أكرمت عمرو: (قالوا

  .)٤("لفعل عليه وعمرو بدل منهفينصب القائم بوقوع ا) عمرا

باسم ) القائم(وفي الوجهين الثاني والثالث في قول الزجاجي نظر؛ فقد استوى لديهم   

الذي أكرمت (يستوي و) القائم أكرمت عمرو(دون صلته؛ وعليه فإن ) الذي(الموصول 

                                                 
  .٧٢-١/٧١المصدر نفسه، ) ١(
  .٥٦: األنبياء) ٢(
  .٢٠: يوسف) ٣(
، )كمازن المبار: تحقيق(م، ١، .ط.د ،الالمات، )م٩٥٢/هـ٣٤٠ت( عبد الرحمن بن إسحاق، الزجاجي،) ٤(

  .٤٦-٤٠، صم١٩٦٩مجمع اللغة العربية، دمشق، 
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الذي (ابله يق) القائم(، أي أن )الذي قام أكرمت عمرا(بيد أن المراد من الجملة هو ). عمرو

وليس الوجه الثاني إال ترتُّب على الوجه الثالث، ألن . وحدها) الذي(جميعها، ال ) قام

) فيه(و) على ذلكم(في اآليتين هما موصوالن وصلتان؛ وقد جاز تقدم ) الزاهدين(و) الشاهدين(

  .عليهما ألنهما تقييد متعلِّق بهما، ال صلة لهما

فهي جنسية تفيد استغراق أفراد الجنس، ) م وبئسنع(الداخلة على مصحوب ) ال(أما   

. إلفادتها التعيين) الذي(، ولم يجز اإلتيان بـ)نعم وبئس(لذا جاز اإلتيان بها بعد . ال التعيين

) ال(الجنسية أن تكون نوعا ثالثا لـ) ال(الجنسية نظر؛ مفاده أن اَألولى في ) ال(وللباحث في 

 المعرفة؛ ألن تعريفها المقترن بها يكون في األحكام اللفظية الموصولة والمعرفة، ال فرعا على

نعم (بعد ) ال(ومن ثم، فإن . وحسب، ويبقى المعنى الداللي للمقترن بها هو الشياع والتنكير

  .جنسية، ال موصولة وال معرفة) وبئس

: ه؛ أحدهاجنسا معرفا بالالم لثالثة أوج) بئس(و) نعم(وإنما كان فاعل : "يقول العكبري  

أن الجنس يذكَر تنبيها : لما كانت للمدح العام جِعل فاعلها مطابقا لمعناها؛ والثاني) نعم(أن 

أن الجنس ذُِكر لِإلعالم بأن كل فضيلة : على أن المخصوص بالمدح أفضل جنسه؛ والثالث

  .)١("وكل رذيلة افترقت في جميع الجنس؛ مجتمعة في المخصوص بالمدح والذم

  :ت الحرفيةالموصوال

) أن: ()٣(وهي خمسة. )٢(الموصول الحرفي هو كل حرف ُأول مع صلته بمصدر

، )٦ ()وأن تصوموا خير لكم(، )٥ ()أو لم يكفهم أنا أنزلنا: ()٤(، نحو) لو(و) كي(و) ما(و) أن(و

، )٩ ()يود أحدهم لو يعمر(، )٨ ()لكيال يكون على المؤمنين حرج(، )٧ ()بما نسوا يوم الحساب(

 .)١٠ ()وخضتم كالذي خاضوا(

وغاية ما يعنينا من الموصول الحرفي أنه يلزم أن يقع بعدها صلة تُبين معناه، والذي 

، فالموصول الحرفي يكون )١١(يدل على أن اللفظ موصول حرفي صحة وقوع المصدر موقعه

  .مع صلته مصدرا منسبكا، والمصدر تسري عليه أحكام االسم في التعريف والتنكير

                                                 
  .١٨٤- ١/١٨٣، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ١(
  .١/٩٧، أوضح المسالكابن هشام، ) ٢(
  .١٢٢- ١/١٢٠، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٣(
  .١/٨٢، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  ٥١: العنكبوت) ٥(

  ١٨٤: البقرة) ٦(

  ٢٦: ص) ٧(

  ٣٧: حزاباأل) ٨(

  ٩٦: البقرة) ٨(

  ٦٩: لتوبةا) ١٠(

  .١/١٢٢، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ١١(



  

 

٥٠

 

  :المعرف باألداة) ٥(

لعل من نافلة القول اإلشارة إلى أن اختصاص أداة ألداء معنى التعريف قد ال يكون   

بعض األلسن "؛ فإن )ال(وإن تكن العربية قد خصت لذلك أداة هي . في بعض اللغات اإلنسانية

تعريف كلسان وبعضها فيه أداة تنكير؛ وحذفها عالمة ال. خال من أداة التعريف كلسان الترك

 .)١("الفرس

  

  :في أصل الوضع) ال(أداة التعريف 

كلمة واحدة مكونة ) ال(رأيان مشهوران؛ يرى أولهما أن ) ال(يبرز في مسألة أصل   

وقال الخليل أن األلف والالم كلمة : "من حرفين، وهذا الرأي منسوب للخليل، نقال عن سيبويه

وقد حكي عن . )٢("وما أشبه ذلك) بل(و) قد(و) لم(و) من(واحدة مبنية من حرفين، بمنزلة 

، كما ال يقول في )األلف والالم: (وأنه لم يكن يقول). قد: (، كقولنا)ال(أنه كان يسميها "الخليل 

  .)٣()"القاف والدال): (قد(

في أصل الوضع حرف ) ال(، ويرى أنصاره أن )٤(أما الرأي الثاني فمنسوب لسيبويه  

زيدت قبلها ) األلف(الالم وحدها للتعريف، وأن "مذهبهم في ذلك أن و. واحد؛ هو الالم وحدها

  .)٥("ليوصل إلى النطق بالالم؛ ألنها ساكنة، وال يمكن االبتداء بالساكن

إنما "ويزعم ابن مالك أن سيبويه ال يختلف مع الخليل كما نَسبه إليه المتأخرون؛   

ما جاء على (تحت ) الكتاب(ها سيبويه في فقد أورد. )٦("نُِسب إليه الرأي خطًأ من المتأخرين

فلوال أنه نسبها إلى الزيادة في موضع : "يقول ابن مالك). حرفين مما ليس باسم وال فعل

إال أن الخليل يحكم بأصالة الهمزة، وأنها مقطوعة في . آخر؛ لحكمت بموافقته الخليل مطلقاَ

ها يعتد بها كاعتداده بهمزة ، وسيبويه مع حكمه بزيادت)أو(و) أن(و) أم(األصل كهمزة 

  .)٧("ونحوه) اسمع(

: ومرد هذه المغالطة في رأي الباحث راجع إلى ما أورده سيبويه في كتابه من قوله

وأن ليست واحدة ). قد(وزعم الخليل أن األلف والالم اللتين يعرفون بهما حرف واحد، كـ"

                                                 
  .١/٥١٣، ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ١(
  .٢/٦٤، الكتابسيبويه، ) ٢(
  .٢/١٥، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٣(
  .١٢٣، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٤(
، )يحيى علوان البلداوي: تحقيق(م، ١، .ط.، دالالمات، )م١٠٢٤/هـ٤١٥ت(الهروي، علي بن محمد، ) ٥(

  .١١٨م، ص١٩٧٨مكتبة الفالح، الكويت، 
  .١/٥١٣، ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ٦(
  .١/٢٤٦، شرح التسهيلابن مالك، ) ٧(



  

 

٥١

 

ال يعني بالضرورة اختالفه ) زعم(قوله على أنه ال يخفى أن . )١("منهما منفصلة عن األخرى

  .في الرأي مع القائل

) ال(أن المعرف : أحدها"وتؤول المسألة بذلك، كما يرى ابن هشام، إلى ثالثة آراء؛   

أما . )٢("أن المعرف الالم وحدها: الثالث. واأللف زائدة) ال(أن المعرف : الثاني. واأللف أصل

الهمزة على الرأي األول "جميعها، وأن ) ال(في أن المعرف هوالرأيان األول والثاني فيتفقان 

همزة قطع أصلية وِصلت لكثرة االستعمال، وعند الثاني زائدة معتَد بها في الوضع، أي همزة 

عند الخليل حرفا واحدا، فقد كان ينبغي أن تكون ) ال(كان "ذلك أنه لما . )٣("وصل زائدة

، إال أنه لما كثُر استعمالهم لهذا الحرف، عِرف )بل(ء وبا) قد(همزته مقطوعة ثابتة كقاف 

  .)٤("موضعه فحِذفت همزته

وأما الرأي الثالث القائل بأن أداة التعريف هي الالم وحدها، فهو الذي شُهر عند 

المعبر عنها "النحاة المتأخرين، مستندين خطأ إلى قول سيبويه؛ حتى إنهم قالوا بأن 

بينما يزعم ابن مالك أن . )٥ ()"ال(ا هو أولى، وكذا المعبر عنها بـباأللف والالم تارك لم

في بعض مواضع ) األلف والالم(ال ) ال(سيبويه نفسه كان كثيرا ما يعبر عنها بـ

  .)٦(الكتاب

حرف التعريف "ومن غريب اآلراء رأي أورده السيوطي منسوبا للمبرد؛ مفاده أن   

 م٧("إليها الالم لئال يشتبه التعريف باالستفهامالهمزة المفتوحة وحدها؛ وض(.  

لسالمته من دعوى الزيادة : "والباحث يميل في هذه المسألة إلى الرأي األول لسببين

وكان . )٨("وللزوم فتح همزته، وهمزة الوصل مكسورة. فيما ال أهلية فيه للزيادة، وهو الحرف

  : استدل على ذلك بقول الشاعر"الخليل قد 

  

   وعجْل ذا وألِحقْنا ِبذَْل    بالشَّحِم إنّا قد مِللْناه بجْلدع ذا

فلم تستقم له القافية؛ فأتى بالالم ثم ذكر األلف مع الالم في ) ألحقنا بالشحم: (أراد أن يقول: قال

وهو بمنزلة : قال. فدل ذلك على أن األلف من بناء الكلمة). الشحم: (ابتداء البيت الثاني، فقال

                                                 
  .٣/٣٢٤، الكتابسيبويه، ) ١(
  .١٢٤، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٢(
  .١/٨٢، شرح األشموني األشموني،) ٣(
  .٢/١٧، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٤(
  .١/٢٤٦، شرح التسهيلابن مالك، ) ٥(
  .١/٢٤٦المصدر نفسه، ) ٦(
  .٥/٩، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ٧(
  .١/٨٢، شرح األشموني األشموني،) ٨(



  

 

٥٢

 

عند ذكر ما ) قد(؛ فيرد )قد كان كذا وكذا: (ثم يقول). قدي: ( الرجل إذا تذكر شيئاقول

  .)١("نسيه

ولو أنه على . أن العامل يتخطّاه: "وقد احتج من يرى بالزيادة بأمرين؛ األول  

: ورد عليه. حرفين لما تخطاه، ولو أنه ثنائي لقام بنفسه؛ وظهرت عليه عالمات اإلعراب

مررت بهذا وهو على حرفين، وأيضاً فهو ال : التنبيه في قولك) ها( يتخطى بأن العامل

فنفوذ الجر بحرفه إلى ما بعد حرف التعريف يدّل على أن حرف التعريف . ")٢("يقوم بنفسه

وإنما كان ذلك كذلك ألنه في نهاية اللطافة . غير فاصل عندهم بين الجار والمجرور

  .)٣("واالتصال بما عرفه

حرف أحادي، وهو التنوين  أن التعريف ضد التنكير؛ وعلَم التنكير: "الثانياألمر 

فهالّ . الجنسية من عالمات التنكير وهي على حرفين) ال(بأن : ورد عليه. فليكن مقابله كذلك

  :)٥(وزاد ابن مالك في بطْالن الرأي الثاني أدلة، منها. )٤("حِمل المعرف عليها؟

 . للتصدير على حرف واحد ساكن، وال نظير لذلكوضع كلمة مستِحقَّة .١

 .افتتاح حرف بهمزة وصل، وال نظير لذلك أيضا .٢

  .لزوم فتح همزة وصل بال سبب، وال نظير لذلك أيضا .٣

  

  ):ال(أنواع 

 – إلى جانب ما تقدم ذكره من ورودها موصولة - في التراكيب اللغوية ) ال(تأتي   

أما العهدي فإما أن يكون لعهد ذكري . سية أو زائدةعلى ثالثة أضرب؛ فقد تكون عهدية أو جن

أو حضوري أو ذهني، وأما الجنسي فإما أن يكون الستغراق أفراد الجنس أو الستغراق 

خصائصه أو للداللة على ماهية الجنس وحقيقته المجردة في الذهن، وأما الزائدة فتكون 

رب وما يؤديه من معان متباينة وسنأتي على تفصيل كل ض. زيادتها إما الزمة أو غير الزمة

  .يحكمها السياق اللغوي

  :العهدية) ال: (أوال

وقد يكون . )٦(معهودا بين المتحدث والمتلقي) ال( والمراد بالعهدية أن يكون مصحوب

لإلشارة إلى معين في الخارج تقدم ذكره في اللفظ صراحة أو ) ال(العهد ذكريا؛ بأن تكون 

                                                 
  .١٧، صالالماتالزجاجي، ) ١(
  .١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ٢(
  .٢/١٨، عرابسر صناعة اإلابن جني، ) ٣(
  .١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  .١/٢٤٩، شرح التسهيلابن مالك، ) ٥(
  .٢١ صالالمات،؛ والزجاجي، ٢/٧، الكتابسيبويه، ) ٦(



  

 

٥٣

 

فالذَّكر "، )٢()وليس الذكر كاألنثى: ( المعهود كناية ال لفظا قوله تعالىومما ذكر فيه. )١(كناية

؛ فإن ذلك )٣ ()نذرت لك ما في بطني محرراً: (تقدم ِذكْره في اللفظ، مكِْنياً عنه بما في قوله

 .)٥(")٤ ()رب إني وضعتها أنثى: (واألنثى تقدم ذكرها صريحاً في قولها. كان خاصاً بالذكور

قولك لمن لم تَره قط وال "لعهد حضوريا، دون سابق عهد أو ذكر، كـ وقد يكون ا

نحو قولك "، ومن ذلك )٦("فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر وال عهد) يا أيها الرجل، أقبل: (ذَكَرتَه

  . )٧("الرجل الذي كنّا في حديثه وذكره: ، أي)قد وافى الرجل: (لمن كنت معه في ذكر رجل

ا لغير مذكور في اللفظ وال حاضر حال الخطاب، لكنه معلوم كما قد يكون العهد ذهني

إذ هما في : ()٩(كما في نحو. )٨(لدى المخاطب، قار في ذهنه؛ فيكون في حكم المذكور بالتقدير

إذ يبايعونك ( ، )١٢()إذ ناداه ربه بالواد المقدس(، و)١١()اليوم أكملت لكم دينكم(، و)١٠()الغار

، إنما تخاطب بهذا من بينك وبينه عهد )جاءني الرجل: (ولكق"ومن ذلك . )١٣()تحت الشجرة

وكذلك ). جاءني رجل: (، ولكنت تقول)جاءني الرجل: (لوال ذلك لم تقل. برجل تشير إليه

إنما صار معرفة، . مر بي الغالم، وركبت الفرس، واشتريت الثوب، وما أشبه ذلك: قولك

 وبين مخاطبك فيما دخلت عليه هذه األلف إلشارتك بهذه األلف والالم إلى العهد الذي بينك

  .)١٤("والالم

العهدية صالحية وقوع الضمير مع ) ال(ويشير بعض النحاة إلى أن عالمة 

، )١٥ ()كما أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول: (مصحوبها؛ من ذلك قوله تعالى

  . )١٦(فعصى فرعون رسوله: أي

) ال(ة؛ فقد يصلح الضمير مصحوبا للمقترن بـويرى الباحث أن هذه العالمة ملتَِبس

فالضمير ). جاءني رجل، فأكرمت الرجل: (كما مر في المثال، وقد ال يصلح؛ كما في قولك

                                                 
  .٨٤-١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ١(
  ٣٦:آل عمران) ٢(

  ٣٥:آل عمران) ٣(

  ٣٦:آل عمران) ٤(

  ١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ٥(

  .٢/٣١، سر صناعة اإلعرابجني، ابن ) ٦(
  .٢/٣١المصدر نفسه، ) ٧(
  .٣/٢٣٦، شرح الرضي على الكافية؛ والرضي، ٢/٣١المصدر نفسه، ) ٨(
  .١/٢٥٠، شرح التسهيلابن مالك، ) ٩(
  ٤٠: التوبة) ١٠(

  ٣: المائدة) ١١(
  ١٦: النازعات) ١٢(

  ١٨: الفتح) ١٣(

  .٢١ صالالمات،الزجاجي، ) ١٤(
  ١٦-١٥: المزمل) ١٥(

  .١/٢٥٠، شرح التسهيلابن مالك، ) ١٦(



  

 

٥٤

 

واألولى في التدليل ). جاءني رجل فأكرمته: (ومصحوبها كليهما؛ أي) ال(في المثال يقع موقع 

  .رة قبلهاالعهدية األخذ بعالمة صالحية وقوع اسم اإلشا) ال(على 

العهدية واسم اإلشارة ) ال(ويحضر الباحث في هذا المقام اإلشارة إلى قوة الترابط بين 

لفظ ) ال(؛ إلى درجة سمحت للنحاة أن يطلقوا على المقترن بـ)جاء هذا الرجل: (في نحو

: ونظير هذا اإلطالق في الوصف في هذا الموضع، قولهم في: "يقول ابن جني). صفة(

وليس في الحقيقة بصفة؛ ألن الصفة ال بد ). هذا(صفة لـ) الرجل(؛ إن )لرجلمررت بهذا ا(

ونحوه مما بينه ) الرجل(وليس . من أن تكون مأخوذة من فعل، أو راجعة إلى معنى الفعل

في هذا الموضع كالشيء الواحد؛ والثاني ) الرجل(و) هذا(ولكنه لما كان . وبين الفعل نسبة

  .)١("يضاحامنهما يفيد األول بيانا وإ

العهدية من حيث صالحية تقديره معها ) ال(وهذا الترابط القوي بين اسم اإلشارة و

بعبارة أوضح، . على وجه مطَّرٍد؛ يقوي وجهة نظر الباحث في تضافرهما لتعيين اللفظ الواحد

وهو .  تركيبيا معرفة يصف المعرفة ويوصف بها-  حال ذكر المشار إليه –فإن اسم اإلشارة 

  . ليا أداة تعيين تتضافر مع غيرها لتقوي تعيين المشار إليهدال

  

  :الجنسية) ال: (ثانيا

، )٢(على اسم الجنس؛ فتكون تعريفا لجميعه ال لواحد منه بعينه) ال(تدخل 

باإلشارة إلى حقيقته الحاضرة في الذهن؛ من غير اعتبار لشيء مما صدق عليه من 

الرجل خير من : (؛ كما في نحو)٤()ال(مكان ) كل(، وعالمتها جواز وقوع )٣(األفراد

) الخل حامض(و) العسل حلو(و) الملك أفضل من اإلنسان: (نحو قولك"، و)المرأة

فهذا التعريف ال يجوز أن يكون عن إحاطٍة بجميع ). أهلك الناس الدينار والدرهم(و

ف بالعقول وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعرو...الجنس وال مشاهدة له

دون حاسة المشاهدة أفضل من كل واحد من هذا الجنس اآلخر، وأن كل جزء من 

العسل الشائع في الدنيا حلو، وكل جزء من الخل الذي ال تُمِكن مشاهدة جميعه 

  .)٥("حامض

  

                                                 
  .٢/٣٧، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ١(
  .٢١ صالالمات،الزجاجي، ) ٢(
  .٨٤-١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ٣(
  .١/١٧٨، شرح ابن عقيل؛ وابن عقيل، ١/٢٥٠، شرح التسهيلابن مالك، ) ٤(
  .٢/٣١، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٥(



  

 

٥٥

 

، أنه صح االستثناء من )١(والدليل على أن األداة في هذه األمثلة لتعريف الجنس

والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا : (ىمصحوبها في قوله تعال

؛ وال يستثنى من الشيء إال )إال الذين آمنوا: (أال تراه قال. الناس: فإنما معناه"؛ )٢()الصالحات

أو الطفل : (ولذلك أيضا صح في نعته موافقة المعنى دون اللفظ، كما في قوله تعالى. )٣("بعضه

  .)٤ ()ت النساءالذين لم يظهروا على عورا

وقد ال يكون الشمول ألفراد الجنس بل لخصائص الجنس وصفاته على سبيل المبالغة،   

زيد (، و)أنت الرجل علماً وأدباً: (مجازا، كما في نحو) ال(موقع ) كل(وعالمتها جواز وقوع 

 . )٥(الكامل في الرجولية، الجامع لخصائصها: ؛ أي)الرجل

: ، نحو)٦(لى اسم الجنس لبيان ماهية الجنس وحقيقتهالجنسية ع) ال(وقد يكون دخول 

؛ فليس المراد ذئبا معهودا، وال المقصود استغراق أفراد الجنس أو )٧()لئن أكله الذئب(

: ومن ذلك أيضا قولك. خصائصه؛ بل الداللة على ماهية الجنس وحقيقته المستقرة في الذهن

ال عهد بينك وبينه في سوق أو مدرسة لمخاطب ) أدخلت ابني المدرسة(و) ذهبت إلى السوق(

  .متعينين

وقد صنّف بعض النحاة هذا النوع الدال على ماهية الجنس وحقيقته ضمن 

؛ فهي ال تدل على )٩(، ورفض بعضهم أن يكون فيه معنى العهد)٨(العهدية) ال(

الجنسية نكرة من حيث ) ال(والممعن النظر يجد أن المقترن بـ. متعين مقصود

مر على اللئيم  (:في قوله  وإن كان بلفظ المعرفة؛ ولهذا نُِعت بالجملةالداللة، ولقد َأ

ي فهو ال يدل على ذات مخصوصة متعينة، وهو في الشياع كعلم . )١٠ ()يسبِن

  .الجنس

 فة والموصولة والزائدة؛ ) ال(واألولى في رأي الباحث عدالجنسية نوعا رابعا للمعر

هذا التعريف قريب من النكرة؛ ألن : "يقول السيوطي في شأنها. ينألن اللفظ فيها غير متع

                                                 
  .١/٢٥١، شرح التسهيلابن مالك، ) ١(
  ٣- ١: العصر) ٢(
  .٤/١٣٩ المقتضب،المبرد، ) ٣(
  ٣١: النور) ٤(

  .١/٢٥٠، شرح التسهيلابن مالك، ) ٥(
  .١٢٤، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٦(
  ١٣:يوسف) ٧(

  .١/٨٣، شرح األشموني األشموني،) ٨(
  .٣/٢٣٦، ، شرح الرضي على الكافيةالرضي) ٩(
  .١/٨٣، مونيشرح األش األشموني،) ١٠(



  

 

٥٦

 

وهو باعتبار الوجود نكرة؛ ألنه لم يقِصد مسمى . حقيقة التعريف إنما يكون باعتبار الوجود

  .)١("معهودا في الوجود

  

  :الزائدة) ال: (ثالثا

المعرفة ويبقى على ببعض األلفاظ دون إفادتها تعريفا أو تنكيرا؛ فتُزاد في ) ال(تقترن 

والزيادة على ضربين؛ الزمة . معرفيته معرَّفاً بغيرها، وتُزاد في النكرة ويبقى على تنكيره

  .)٢(وغير الزمة

  :زيادة الزمة. أ

زيادتها في بعض األعالم التي لم تِرد إال مقرونة بها؛ ) ال(من الزيادة الالزمة لـ

) السموَأل(، و)٣()العزى(و) الَّالِت( كـ، وبعض األعالم األخرى)اهللا(كلفظ الجاللة 

، ثم )إله(إنما أصله "ومن النحاة من يرى أن زيادته في لفظ الجاللة للتعريف، . )٤()اليسع(و

ثم دخلت عليه ) اله(أصله : للتعريف وحذفت الهمزة، وقال سيبويه) األلف والالم(دخلت عليه 

  .)٥("للتعريف) األلف والالم(

البيت، والكتاب، : ؛ ألن تعريف العلم بالعلمية، نحو)٦(لم بالغلبة زائدةفي الع) ال(و

وال يخفى ما في هذا الباب من . والعقبة؛ ومثله زيادتها في بعض األعالم من أسماء األماكن

صعوبة على المتعلمين الناطقين بلغات أخرى؛ ومرد هذه الصعوبة يكمن في أن الباب سماعي 

  .ال تحكمه قاعدة

 ال تقترن -  مثال –) بغداد(يف للناطق بغير العربية أن يهتدي إلى أن إذ ك

تقترن بها لزوما؛ ويزيد األمر تعقيدا استخدام بعض أسماء البلدان ) العراق(، وأن )ال(بـ

التشيك، (و) باكستان، الباكستان: (تارة، وعارية منها تارة أخرى، نحو) ال(مقرونة بـ

بثبت معجمي تدبيرا الزما لسد هذه الثغرة ومعالجة هذه وإذن يكون استيعابها ). تشيكيا

  .الصعوبة

؛ إذ لم تُسمع )ال(ومن الزيادة الالزمة أيضا زيادتها في األسماء الموصولة التي فيها 

يدل على زيادتها وجود "و. ، وإنما تتعرف بصالتها)ال(وليس تعريفها بـ. قطّ معراة منها

وحصول ذلك لها بما ... وهي مع ذلك معرفة ) أللف والالما(أسماء موصولة مثلها معراة من 

                                                 
  .٣/٩٠، األشباه والنظائرالسيوطي، ) ١(
  .١/٨٤، شرح األشموني األشموني،) ٢(
  .علمين لصنمين) ٣(
  .علمين لرجلين) ٤(
  .٢٨، صالالماتالزجاجي، ) ٥(
  .٤/٣٢٤ المقتضب،؛ المبرد، ٢/١٩٦ الكتاب،سيبويه، ) ٦(



  

 

٥٧

 

التي فيه، ) الالم(إنما تعرفه بصلته دون ) الذي(يدل على أن ) الالم(تبعها من صالتها دون 

  .)١("فيه زائدة؛ إال أنها زيادة الزمة ) الالم(وأن 

ف وكنا قد ذكرنا عند الحديث عن االسم الموصول أن بعض النحاة يرى أن تعري

فإنها تتعرف ) أي(، إال )ما(و) من: (إن كانت فيه؛ وإال فبنيتها، نحو) ال(الموصول يكون بـ

  .باإلضافة

التي تدل على الزمن الحاضر؛ والعلة ) اآلن(زيادته في ) ال(ومن الزيادة الالزمة لـ

 دخلته ؛ وسبيل المبني إذا أضيف أو)األلف والالم(أنه مبني وفيه "فيه زائدة ) ال(في عد 

متضمن معنى أداة التعريف، ولذلك "وهو . )٢("أن يتمكَّن، ويرجع إلى التعريف) األلف والالم(

زائدة ) "اآلن(في ) ال(فـ. )٣("بني؛ وألنه معرف بما تعرفت به أسماء اإلشارة لتضمنه معناها

  .)٤("المعرفة له مرادة فيه، وهو نائب عنها ومتضمن لها) الالم(و

إسقاط المه جائز فيه، وذلك "المعرفة يكون ) ال(م في زيادته أن كل ما فيه وحجته

فدلَّ هذا ). افعله اآلن: (، كما قالوا)افعله آن: (ولم يقولوا. الرجل ورجل، والغالم وغالم: نحو

  .)٥("فيه ليست للتعريف؛ بل هي زائدة) الالم(على أن 

بِني ألنه كان من شأن األسماء أن "ول أنه األ: ثالثة أقوال) اآلن(وللنحاة في سبب بناء 

أو مضمرات؛ أو ... أو مشارا بها مبهمات، فتعرفها اإلشارة ... يعرفها كونها أعالما 

في أول أحواله ) اآلن(فلما وقع . ثم تعرف باأللف والالم... مضافات إلى معارف؛ أو نكرات 

ألنه ُأِشير به إلى الوقت ) اآلن(إنما بِني :] ثانيال... [معرفا باأللف والالم فارق بابه فبِني 

... إنما هو محكي :] الثالث... [فبِني لمضارعته ) هذا(الحاضر، ال إلى عهد متقدم؛ فضارع 

... ؛ يحكى مفتوحا على لفظ الفعل الماضي )أنه نهى عن قيَل وقاَل: (كما رِوي في األثر

  .)٦("ك على فَتِْحهيجوز أن يكون محلّى تُِر:] الرابع[

ومنهم من . )٧(ومن النحاة من يرى أن األداة فيه لتعريف الحضور؛ فال تكون زائدة  

فيه لغير عهد متقدم، أو أنه ) ال(باإلشارة، وأنه إنما بِني لما كانت ) اآلن(يرى أن تعريف 

في ) أمسِِ(فتعريفه كتعريف . أخرى محذوفة، غير هذه الظاهرة التي فيه) ال(معرف بـ

إظهار الحرف الذي تعرف به "مرادة منِْوية؛ حيث أن العرب امتنعت من ) ال(تعرفها بـ

مضى : (فلو أظهروا ذلك الحرف فقالوا. حتى اضطروا لذلك إلى بنائه لتضمنه معناه) أمِس(

                                                 
  .٢/٣٤، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ١(
  .٣٦ص، الالماتالزجاجي، ) ٢(
  .١/٨٥، شرح األشموني األشموني،) ٣(
  .١/٣٩٥، الخصائصابن جني، ) ٤(
  .٢/٣٢، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٥(
  .٣٩-٣٨، صالالماتالزجاجي، ) ٦(
  .٢/٢٤٢، شرح التسهيلابن مالك، ) ٧(



  

 

٥٨

 

منهما معنى والقول فيهما واحد ولذلك بِنيا لتض"، )١("؛ لما كان خَلْفاً والخطًأ)األمس بما فيه

  .)٢("حرف التعريف

  :زيادة غير الزمة. ب

لَمح (الزائدة على بعض األعالم المنقولة؛ والغرض من دخولها هو ) ال(تدخل 

عليه لم تنقله من شياع إلى تعيين؛ بل داللته مقرونا بها كداللته ) ال(فلو دخلت "، )األصل

، أو )الْحاِرث: (، أو صفة مثل)الْفَضل:(وقد يكون العلم منقوال من مصدر مثل. )٣("عاريا منها

  . )٤ ()النُّعمان: (اسم عين مثل

هنا ) ال(فدخول . هو انتقال النظر من العلَمية إلى األصل) لَمح األصل(والمراد بـ

دخلت "فإنما . ليست للتعريف، وإنما يترتّب على دخولها من الفائدة أمر آخر، وهو لمح األصل

ويرى . )٥("سم والعباس والضحاك والحسن والحسين لتجعله الشيء بعينهفي الحارث والقا) ال(

وأهل الكوفة : "يقول الزجاجي. الداخلة على العلَم تفيد التعريف والتبجيل) ال(أهل الكوفة أن 

) األلف والالم(تبجيال؛ ألنها ) الفضل(و) العباس(و) الحارث(في ) األلف والالم(يسمون 

  .)٦("تبجيلالداخلة للتعريف وال

) ال(ويصدق في هذا الباب ما ذكرناه من صعوبة تواجه الناطقين بغير العربية، فـ

إذ الباب كله "؛ )معروف(و) صالح(و) محمد(الزائدة للمح األصل ال تدخل على نحو 

يوم عرفة "عرفة؛ ألن : ؛ فال يجوز دخولها على بعض األعالم على اإلطالق، نحو)٧("سماعي

  .)٨("أللف والالممعروف ال تدخله ا

وقد يسعف في تأطير المسألة بعض القواعد المبثوثة في هذا الباب، من ذلك 

الزائدة للمح األصل على األعالم غير المنقولة، أو المنقولة ) ال(ال تدخل "إقرارهم بأنه 

؛ بيد أن هذه القاعدة وغيرها من القواعد تظل عاجزة عن التأطير )٩ ()"ال(عما ال يقبل 

  .الشامل

  

                                                 
  .١/٣٩٥، الخصائصابن جني، ) ١(
  .٣٤-٢/٣٣، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٢(
  .٦٢، صعمدة الحافظشرح ابن مالك، ) ٣(
  .اسم من أسماء الدم) ٤(
  .١/٨٦، شرح األشموني األشموني،) ٥(
  .٢٥، صالالماتالزجاجي، ) ٦(
  .١/١٣٠، أوضح المسالكابن هشام، ) ٧(
  .٢/٣٨١) عرف(، مادة جمهرة اللغةابن دريد، ) ٨(
  .١/٨٥، شرح األشموني األشموني،) ٩(



  

 

٥٩

 

فيها ليس ) ال(ومما يجعل المسألة أكثر صعوبة وتعقيدا إقرار النحاة بأن دخول 

؛ بيد )المحمد : (-  مثال –) محمد(، وأنهم منعوا أن يقال في )١(مطَِّردا؛ بل يجوز في أشهرها

؛ )العلي، المحمود، األحمد ، المحمد، العبد الالت: (أن االستعمال الراهن يجيز ألقابا على نحو

  .جة توسيع القاعدة؛ مما يوِقع متعلم العربية في لَبس بين القاعدة واالستعمالنتي

بعلم الجنس ) ال(وقد تأتي الزيادة غير الزمة في الضرورة الشعرية، من ذلك اتصال 

 :)٣(في قول الشاعر)٢ ()بنات أوبر(

 اِت اَألوبِرولَقَد نَهيتُك عن بنَ   ولَقَد جنـيتُك َأكْمؤاً وعساِقالً

  .)٤(عندهم غير زائدة؛ بل معرفة) ال(ليس بعلم، فـ) بنات أوبر(بيد أن من النحاة من يرى أن 

. في الحال عدت زائدة، وُأول اللفظ بالنكرة؛ ألن الحال نكرة وجوبا) ال(وإذا وردت   

وكقول بعض .  منها ذليالليخرجن العزيز: ، أي)٥()ليخرجن األعز منها األذلَّ: (كقراءة

وكذلك إن وردت في التمييز عدت زائدة، . )٦(أوال فأوال: أدخلوا األوَل فاألوَل، أي: العرب

) نفس(بالتمييز اقترانها بـ) ال(ومثال اقتران . )٧("ألن التمييز واجب التنكير، خالفاً للكوفيين"

  :)٨(في قول الشاعر

ـُك لما أن عرفْتَ وجوهنا   صددتَ وِطبتَ النَّفس يا قيس عن عمرو    رأيت

  

  ):ال(الخصائص التركيبية لـ

حرف زائد لمعنى، "أنها تَسِبق ما تقترن به؛ ذلك أنها ) ال(من الخصائص التركيبية لـ  

وحروف المعاني في غالب األمر إنما مواقعها في أوائل الكلم، فأجريت مجرى الم االبتداء 

  .)٩("وما أشبهها

والعلة في . )١("وخَطٌَأ الجمع بينهما"خصائصها التركيبية أنها ال تجتمع والتنوين، ومن   

فلما دخَلَت األلف والالم على ... التنوين الزم األسماء فرقاً بينها وبين األفعال "ذلك أن 

  .)٢("األسماء فارقَت شَبه األفعال فاستُغِني عن التنويِن وداللِته؛ فُأسِقط

                                                 
  .١/٣٦٨، شرح الرضي على الكافيةالرضي، ) ١(
  .علم لضرب من الكمأة) ٢(
  .٢/٢٥٢، شرح التسهيلابن مالك، ) ٣(
  .١/٨٥، شرح األشموني األشموني،) ٤(
  .٨: المنافقون) ٥(
  .٢/٢٥٢، شرح التسهيلابن مالك، ) ٦(
  .١/٨٦، شرح األشموني األشموني،) ٧(
  .٢/٢٥٢، شرح التسهيلابن مالك، ) ٨(
  .١/٣٤٩، سر صناعة اإلعرابابن جني، ) ٩(



  

 

٦٠

 

األلف والالم يعرفان االسم بالعهد؛ واإلضافة تعرف "ا ال تجتمع مع اإلضافة؛ ألن وكذ  

فإذا كانت . )٣("االسم بالِملْك واالستحقاق؛ ومحال جمع تعريفين مختلفين على اسم واحد

  ).ال(اإلضافة لفظية ال تفيد التعريف، جاز اجتماعها مع 

أن يكون المضاف صفة معربة : ؛ أحداهمايستثنى من ذلك مسألتان: "يقول ابن هشام

أن يكون المضاف صفة، : والثانية). الضاربو زيد(و) الضاربا زيد: (نحو... بالحروف 

). الراكب الفرس(و) الضارب الرجل(نحو ... والمضاف إليه معموال لها، وهو باأللف والالم 

ونحوه مما ) ب زيدالضار] ... (ومما هو محل خالف... [وما عداهما ال يجوز فيه ذلك 

ونحوه ) الثالثة األثواب(و... ؛ )األلف والالم(المضاف فيه صفة، والمضاف اليه معرفة بغير 

) الضاربك(و) الضاربي(وقولهم في ... مما المضاف فيه عدد، والمضاف إليه معدود؛ 

  .)٤("؛ ألن الضمير في موضع خفض باإلضافة)الضاربه(و

هذا الحسن : (افة فيما سبق من أمثلة، وفي نحوواإلض) ال(وإنما جاز الجمع بين 

لزوال العلة "وما يجري هذا المجرى؛ إنما جاز هاهنا ) الكثير المال(و) الفاِره العبد((و) الوجه

التي من أجلها امتنع الجمع بينهما وذلك أن اإلضافة في هذا الباب لم تعرف المضاف ألنها 

  .)٥("إضافة غير محضة وتقديرها االنفصال

ال تجتمع مع اإلضافة المحضة؛ فامتناع اجتماعها مع الضمير من باب ) ال(وإن كانت 

؛ )مررت برجٍل حسٍن الوجه: (، نحو)٦(تقوم في غير الصلة مقام الضمير) ال(ذلك أن . أولى

فاأللف والالم عوض من الضمير، وال يجتمع الِعوض ). حسٍن وجهه: (على معنى

فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى : (وله تعالىومن ذلك ق. )٧(والمعوض

وقوله . مأواه: ؛أي)٨ ()وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

  .)١٠(أبوابها: ؛ أي)٩ ()جناِت عدٍن مفتّحةً لهم األبواب: (تعالى

مة لإلضافة وجوبا؛ إما لفظا أو باأللفاظ المالز) ال(والنحاة على خالف في اقتران 

. )١١(؛ فمنهم من منعه، ومنهم من تجوزه تسامحا)غير(و) بعض(و) كل: (معنى، نحو

                                                                                                                                            
  .٣٠، صالالماتالزجاجي، ) ١٠(
  .٣١المصدر نفسه، ص) ١١(
  .٣١المصدر نفسه، ص) ١(
  .١٥٦، صشرح شذور الذهبابن هشام، ) ٢(
  .٣٢، صالالماتالزجاجي، ) ٣(
  .٢/٢٥٤، شرح التسهيلابن مالك، ) ٤(
  .٣/٢٤٢، شرح الرضي على الكافيةالرضي، ) ٥(
  .٤١-٣٧: النازعات) ٦(
  .٥٠: ص) ٧(
  .٢/٢٥٤، التسهيلشرح ابن مالك، ) ٨(
  .٢٤، الجمل في النحو؛ والزجاجي، ٣/٤٧٩، ٢/١١٥، الكتابسيبويه، ) ٩(



  

 

٦١

 

خالفا لألخفش وأبي علي ... عليهما ) ال(مذهب سيبويه والجمهور أنه ال يجوز دخول "فـ

  .)١("الفارسي، وابن درستويه

اع الجمع بينهما هي أن حرف النداء والعلة في امتن"وال تجتمع أداة التعريف والنداء؛ 

فلم يجز الجمع بين . يعرف المنادى باإلشارة والتخصيص؛ واأللف والالم يعرفانه بالعهد

  . )٢("تعريفين مختلفين

حِذفت؛ وبِني ) ال(ويرى الباحث أن امتناع اجتماعهما مرده التقاء الساكنين، وأن 

إذا أقبلت على "أال ترى أنك . محذوفة) ال(هنا بـفالتعريف . المنادى للداللة على المحذوف

؛ ألنك تريده )يأيها الرجل أقبل(والتقدير . فرفعته) يا رجُل أقبل: (رجل بعينه فناديته، قلت

  .)٣("بعينه

: اسم اهللا تعالى، فيجوز أن تقول: يستثنى من ذلك أمران؛ أحدهما"ويؤيد هذا الرأي أنه 

: ثم ناديته؛ قلت). المنطلق زيد: ( المسمى بها، فلو سميتَ بقولكالجملة: والثاني) ... يا أهللا(

) اضرب: (نحو. كما أن الفعل إذا سمي به؛ فإنه تُقطع همزة الوصل منه"، )٤()"يا المنطلق زيد(

بقطع الهمزة؛ ليدلَّ على أنها ليست كالهمزة التي كانت في ) ... جاءني إضرب: (تقول... 

  .)٥("نها بمنزلة حرف من نفس الكلمةالفعل قبل التسمية، وأ

) اضرب(و) المنطلق(وفي العلمين ) اهللا(ويعني ذلك أن الهمزة في لفظ الجاللة 

ومن النحاة من قال . صارت همزة قطع؛ وجاز اجتماعها مع النداء لزوال علة التقاء الساكنين

األلف (همزة؛ فصارت وحذفت ال) األلف والالم(ثم دخلت ) إله(أصله ) "اهللا(بأن لفظ الجاللة 

كأنهما ) اهللا(؛ فأصبحت األلف والالم في )٦("الزمتين كالعوض من الهمزة المحذوفة) والالم

ومن . )٧("من نفس الكلمة، لما لم تنفصال منه، وصارتا كالعوض من الهمزة المحذوفة منه"

من نفس الكلمة؛ غير مشتق من شيء، وأن األلف والالم ) "اهللا(النحاة من يرى أن لفظ الجاللة 

  .)٨("إال أن الهمزة وصلت لكثرة االستعمال

صوتية بحتة؛ مذهب الكوفيين في تجويز نداء ما فيه ) ال(ويؤيد أن العلة في عدم نداء 

والذي عليه البصريون ). ال(وما فيه ) الذي(؛ لورود بعض الشواهد الشعرية على نداء )٩()ال(

؛ )ال(أو ما فيه ) الذي(، فإن أردت نداء )ال(كامتناعه مع ) الذي(هو امتناع اجتماع النداء مع 
                                                 

  .٢/٥١، همع الهوامعالسيوطي، ) ١(
  .٣٢، صالالماتالزجاجي، ) ٢(
  .١٥٢، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٣(
  .١٥٥، صشرح شذور الذهبابن هشام، ) ٤(
  .١/٣٤٠، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، ) ٥(
  .٣٣، صالالماتالزجاجي، ) ٦(
  .١٥٢، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٧(
  .٥١ صنتائج الفكر،السهيلي، ) ٨(
  .١/٣٣٥، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، ) ٩(



  

 

٦٢

 

؛ وأن ما ورد في بعض الشواهد )١()يا أيها الذي أكرمني(و) يا أيها الرجل: (ناديتَه فقلت

  .)٢(على الفعل) ال(شاذ شذوذ دخول ) الذي(و) يا(، واجتماع )ال(و) يا(الشعرية من اجتماع 

أن يكون : إحداهما"يجب ثبوتها في مسألتين أنها ) ال(ومن الخصائص التركيبية لـ

في نفس االسم الذي وقع ) ال(وال يشترط كون )... بئس(أو ) نعم(االسم فاعال ظاهرا، والفعل 

ولنعم دار : (؛ بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، نحو)٣()نعم العبد: (فاعال، كما في

مررت بهذا : ... (سم اإلشارة، نحوأن يكون االسم نعتا؛ إما ال: والثانية  ...)٤()المتقين

باسم ) أي(، ولكن قد تُنعت )يا أيها اإلنسان: ... (في النداء نحو) أيها(؛ أو نعت )الرجل

  .)٥()"يا أيهذا: (اإلشارة كقولك

خصائص تركيبية تتفاوت حسب طبيعة العدد المعرف؛ ) ال(ولتعريف األعداد بـ

) ال(فإذا كان العدد مضافا إلى جنسه، ُألِحقَت . فاوالعدد يكون مفردا أو مركَّبا أو مضا

: قولك"؛ قياسا على )ألف الدينار(، و)مائة الدرهم(، و)ثالثة األثواب: (، تقول)٦(بالمضاف إليه

؛ ألن اإلضافة للتخصيص، وتخصيص األول )الخمسة دراهم: (، وال يجوز)غالم الرجل(

  .)٧("بالالم يغنيه عن ذلك

ضاف قد ال يكون هناك فاصل، وقد يكون بينهما اسم واحد، وفي تعريف العدد الم

: ، أو ثالثة أسماء، نحو)خمسمائة ألف الدينار: (، أو اسمان، نحو)خمسمائة األلف: (نحو

، )دينار غالم الرجل خمسمائة ألف: (، أو أربعة أسماء، نحو)خمسمائة ألف دينار الرجل(

، )رجل(، امتنع تعريف )عشرون ألفَ رجل: (فإن كان الفاصل تمييزا منصوبا، نحو. وهكذا

: منصوب على التمييز، والتمييز واجب التنكير؛ فتقول في تعريفه) ألف(ألن المضاف 

، جاز )خمسة آالِف دينار: (وإن كان الفاصل مجرورا باإلضافة نحو). العشرون ألف رجل(

  .)٨()خمسة آالف الدينار: (، فتقول)دينار(تعريف 

في أوله، ولم تُدِخله على ) ال(را بتمييز واحد منصوب؛ أدخَلتَ وإذا كان العدد مفس

وإذا كان مركبا من جزءين؛ ). العشرون عبدا: (، فتقول)٩("ألن تعريف التمييز خطأ"التمييز؛ 

الخمسة (، و)االثنتا عشرة جارية(و) األحد عشر درهماً: (بالجزء األول، تقول) ال(ألحقت 

؛ ولم تُلِحقه بالثاني ألنه بمنزلة بعض االسم؛ فال تدخل )ةالخمس عشرة جاري(و) عشر درهما
                                                 

  .١٥٠، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ١(
  .٣٥-٣٣، صالالماتالزجاجي، ) ٢(
  .٣٠: ص) ٣(
  .٣٠: النحل) ٤(
  .١٥٠، صهبشرح شذور الذابن هشام، ) ٥(
  .١٢٩، ص الجمل في النحوالزجاجي،) ٦(
  .١/٣٢٦، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ٧(
  .١/٨٧،  شرح األشموني،األشموني) ٨(
  .١٢٩، صالجمل في النحوالزجاجي، ) ٩(



  

 

٦٣

 

إذ ال تخصيص هنا بغير "على التمييز، وتدخل على العدد؛ ألنه غير معرف باإلضافة؛ ) ال(

؛ ألن )األحد والعشرون درهماً: (وإذا كان العدد معطوفاً عرفتَ االسمين معاً؛ تقول. )١("الالم

  .)٢(حرف العطف فصَل بينهما

وقد جاء شيء على خالف ما ذكرناه، وهو شاذ عن القياس واالستعمال؛ فال يقاس "

األحد العشر : (؛ فقد أجاز بعض الكوفيين تعريف جزءي العدد المركب، فقالوا)٣("عليه

 ، وحجتهم أنهما في الحقيقة اسمان، والعطف مراد فيهما)االثنتا العشرة جارية(، و)درهماً

وأجاز ). األحد عشر درهما(تشبيها بـ) األحد عشرين درهما: (موأجاز قو. ولذلك بِنيا

وكذلك ). عشرون ألف الرجل(؛ و)األحد العشر الدرهم: (بعضهم تعريف التمييز بأن يقال

الحسن (واإلضافة؛ تشبيهاً بـ) ال(بالجمع بين التعريف بـ) الثالثة األثواب(أجازوا 

  .)٤()الوجِه

دد المركب إال على االسم األول؛ ألن االسمين في الع) ال(وال يجيز البصريون 

لما ركّب أحدهما مع اآلخر تنزال منزلة اسم واحد؛ فينبغي أن ال يجمع فيه بين عالمتي 

ولم . تعريف، وأن يلحق االسم األوَل منهما؛ ألن الثاني يتنزل منزلة بعض حروفه

، والتمييز ال يكون إال ؛ ألنه منصوب على التمييز)درهم(على ) ال(يجيزوا دخول 

ولم يعتدوا بما أورده الكوفيون من شواهد؛ لقلتها في االستعمال، وبعدها عن . نكرة

  .)٥(القياس

  

 :المعرف باإلضافة) ٦(

. إضافة محضة معنوية، وإضافة غير محضة لفظية: إضافة االسم لالسم على ضربين 

أمرا  وتسمى إضافة لفظية ألنها تفيد "أما اإلضافة اللفظية فهي إضافة الصفة إلى معمولها،

وسميت إضافة غير محضة ألنها . )٦("وال تفيد تعريفا وال تخصيصا... لفظيا؛ وهو التخفيف 

، )هذا ضارب زيدا: (على تقدير) هذا ضارب زيد اآلن: (تقول"على تقدير االنفصال، 

  .)٧("ومعناهما متَّحد، وإنما ُأضيفَ طلبا للخفة

                                                 
  .١/٣٢٦ ،  البناء واإلعرابعلل  فياللبابالعكبري، ) ١(
  .١/٨٧،  شرح األشموني،األشموني) ٢(
  .١/٣٢٧ ،  البناء واإلعرابعلل  فياللبابلعكبري، ا) ٣(
  .١/٨٧،  شرح األشموني،األشموني) ٤(
  .٣١٦- ١/٣١٢، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، ) ٥(
  .٢٧٧، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٦(
  .٢/٣٨، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٧(



  

 

٦٤

 

وليس يغير كفّ التنوين إذا حذفتَه مستِخفّاً شيئا من المعنى، وال يجعله  ":يقول سيبويه

وصار بمنزلة ما . لما كان التقدير إنما هو التنوين؛ ثبت االسم نكرة: "ويقول المبرد. )١("معرفة

  .)٢("لفظوه بتنوينه

ومن اإلضافة اللفظية إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال، 

؛ وإضافة اسم المفعول إذا كان بمعنى الحال أو )هذا ضارب زيد اآلن أو غدا: (حون

 وال –؛ وإضافة الصفة المشبهة )هذا مضروب األب اآلن أو غدا: (االستقبال، نحو

وفي أفعل التفضيل . ")٣()هذا رجل حسن الوجِه: (، نحو- تكون إال بمعنى الحال 

تهما محضة، وأنهما يتعرفان باإلضافة إلى والمصدر العامل خالف، والصحيح أن إضاف

  .)٤("معارف

والستواء . ال تفيد إال تخفيفا في اللفظ، والمعنى كما هو قبل اإلضافة"واإلضافة اللفظية   

مررت برجل : (الحالين وِصف النكرة بهذه الصفة مضافة؛ كما وِصف بها مفصولة، في قولك

  . )٥()"برجل ضارِب أخيه(و) حسِن الوجه

مررت : (أما اسم الفاعل فإنما كانت إضافته غير محضة ألن األصل في قولك"

؛ فلما كان التنوين ههنا مقدرا )ضارب(بتنوين ) ضارٍب زيدا(؛ )برجل ضارِب زيد غدا

وأما الصفة المشبهة باسم . كانت اإلضافة في تقدير االنفصال، ولهذا ُأجِري صفة للنكرة

مررت برجل حسِن : (ر محضة ألن التقدير في قولكالفاعل فإنما كانت إضافتها غي

فلما كان التنوين أيضا ههنا مقدرا كانت إضافته ). مررت برجل حسٍن وجهه(؛ )الوجِه

  .)٦("أيضا غير محضة

: مع إضافته إلى المعرفة، في قوله تعالى) بالغ(بـ) هديا(صح وصف "ولذلك 

:  إضافته إلى المعرفة، في قوله تعالىحاال مع) ثاني(؛ وصح مجيء )٧()هديا بالغ الكعبة(

رب : (عليه، وإن كان مضافا لمعرفة، نحو) رب(؛ وصح دخول )٨()ثاني عطفه(

  .)٩()راجينا

  

  
                                                 

  .١/٦٦، الكتابسيبويه، ) ١(
  .٤/١٢٨، المقتضبالمبرد، ) ٢(
  .٢/٣٧، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٣(
  .٣٧٣، صشرح عمدة الحافظابن مالك، ) ٤(
  .١٠٣، صالمفصل في صنعة اإلعرابالزمخشري، ) ٥(
  .٢٠٧، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٦(
  .٩٥: المائدة) ٧(
  .٩: الحج) ٨(
  .٢/٣٨، شرح ابن عقيل؛ وابن عقيل، ٢٧٧، صشرح قطر الندى ابن هشام، )٩(



  

 

٦٥

 

ألنها تفيد أمرا معنويا؛ وهو التعريف إن كان "وأما اإلضافة المعنوية فقد سميت بذلك 

غالم : (مضاف إليه نكرة، نحو؛ والتخصيص إن كان ال)غالم زيد: (المضاف إليه معرفة، نحو

  . )٢(، وسميت محضة ألنها خالصة من تقدير االنفصال)١ ()"امرأة

ويرى أبو حيان أن اإلضافة تفيد التخصيص دائما؛ فإن أضيف اللفظ إلى نكرة أفاد 

. التخصيص وحسب، وإن أضيف إلى معرفة أفاد أعلى درجات التخصيص، وهي التعريف

واإلضافة . ، وذلك أن التعريف تخصيص فهو قسم من التخصيصجعلوا القسم قسيماً: "يقول

فإذا أضيف إلى معرفة اقتضى التخصيص . إنما تفيد التخصيص، لكن أقوى مراتبه التعريف

  . )٣("التام من اإلضافة

أما اكتساب النكرة التعريف من المعرفة، وعدم حصول اكتساب المعرفة التنكير من 

الرجل وتعيينه، والشيء :  االسم المعرفة يدل على معنيينأنهم رأوا"النكرة فمرده إلى 

فكان ما يدل على معنيين أقوى . والنكرة ال تدل إال على معنى مفرد. وتخصيصه من غيره

  .)٤("مما يدل على معنى واحد

ويتأتّى من ذلك ثالث . )٥(وتكون اإلضافة محضة في غير إضافة الصفة إلى معمولها

أن يكون المضاف صفة، : ؛ والثانية)غالم زيد:(ألمران معا، نحوأن ينتفي ا: صور؛ إحداها

أن يكون : ؛ والثالثة)كاتب القاضي: (وال يكون المضاف إليه مفعوال لتلك الصفة، نحو

أو أن يكون . )٦()ضرب اللص: (المضاف إليه معموال للمضاف، وليس المضاف صفة، نحو

هذا ضارب زيد : (نى الماضي، نحوالمضاف صفة غير عاملة، كأن يكون اسم فاعل بمع

  .)٧ ()أمس

ومما ال يتعرف باإلضافة أسماء توغَّلت في إبهامها؛ فهي نكرات وإن أضيفت إلى 

؛ ولذلك توصف بها النكرات، وتدخل عليها )شبه(و) مثل(و) غير: (المعارف، وهي نحو

)بر( ف باإلضافة ألنها ال تخص شيئا بعينه"؛وإنما لم تتعر")ر فيها ) مثل(ن أل"و. )٨قدي

؛ ألن )غير(كذلك . التنوين، إذا كانت المماثلة بين الشيئين ال تقع من وجه مخصوص

فإن وقعا . وكذلك الغيران؛ مثالن من وجه آخر. المثلين من وجه؛ غيران من وجه آخر

الحركة غير : (بين متماثلين من كل وجه، أو متغايرين من كل وجه؛ تعرفا، كقولك

                                                 
  .٢٧٦، صشرح قطر الندى، ابن هشام) ١(
  .٢/٣٨، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٢(
  .٢/٥٠٣، ارتشاف الضربأبو حيان األندلسي، ) ٣(
  .٢١٦ صنتائج الفكر،السهيلي، ) ٤(
  .٢/٣٦، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٥(
  .٢٧٦، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٦(
  .٢/٣٨، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٧(
  .٢٠٧، صالعربيةأسرار األنباري، ) ٨(



  

 

٦٦

 

غير : (وكذلك إذا شُهر المضاف بمغايرة المضاف إليه كقوله عز وجل .)١(")السكون

اإلجراء على أمر ) مثلك(أردت بـ"وكذا إن . )٣(، أو بمماثلته)٢()المغضوب عليهم

: فتقول على هذا. لم يكن إال معرفة) المعروف بشبهك(متقدم حتى يصير معناه 

ومررت بزيد المعروف ) (مررت بزيد أخيك: (كما تقول) مررت بزيد مثلك(

   .)٤()"بشبهك

وال يتعرف باإلضافة كذلك المعطوف على محلٍّ واجب التنكير؛ كالمعطوف على 

؛ )كم رجل وأخيه: (، نحو)كم(؛ وعلى مصحوب )كل شاة وسخلتها: (، نحو)كل(مصحوب 

ال : (؛ وعلى مصحوب ال النافية للجنس، نحو)رب رجل وأخيه: (، نحو)رب(وعلى مصحوب 

  :)٥(، نحو)أي(؛ وعلى مصحوب )رجل وأخاه

  إذا ما رجاٌل بالرجاِل استَقَّلِّت    أي فَتَى هيجاء أنتَ وجاِرها

ومما هو محل خالف في تمحض إضافته؛ إضافة االسم إلى اسم يوافقه في 

؛ ألن األصل في اإلضافة المحضة أن )مسجد الجامع(و) صالة األولى: (المعنى، نحو

فال بد من كونه غيره؛ إذ ال يتعرف . "المضاف إليه، أو يتعرف بهيتخصص المضاف ب

كالمترادفين، وكالموصوف : الشيء بنفسه، وال يضاف اسم إلى ما اتحد في المعنى

  .)٦("وصفته

إلى "وتلخيص الخالف في مسألة إضافة االسم إلى المسمى أن الكوفيين ذهبوا 

للفظان؛ وذهب البصريون إال أنه ال يجوز أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف ا

) اليقين(، و)٧()إن هذا لهو حق اليقين: (قال اهللا تعالى] ... وحجة الكوفيين السماع... [

والنعت في المعنى هو ). الحق اليقين(؛ ألن األصل فيه )الحق(في المعنى نعت لـ

ولدار اآلخرة  (:وقال تعالى. المنعوت، فأضاف المنعوت إلى النعت وهما بمعنى واحد

) ... للدار اآلخرة خير(، واألصل فيه و)الدار(في المعنى نعت ) اآلخرة(، و)٨()خير

جنّاٍت وحب : (وقال تعالى. ، وهما بمعنى واحد)اآلخرة(إلى ) دار(فأضاف 

وما كنت : (وقال تعالى. ، وقد أضافه إليه)الحصيد (في المعنى هو) الحب(، و)٩()الحصيد

                                                 
  .١/٣٨٩، اللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، ) ١(
  .٨: الفاتحة) ٢(
  .١٠٧، صالمفصلالزمخشري، ) ٣(
  .٤/٢٨٧، المقتضبالمبرد، ) ٤(
  .٣/٢٣٥، شرح الرضي على الكافية؛ والرضي، ٥٦- ٢/٥٥، الكتابسيبويه، ) ٥(
  .٢/٤٠، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٦(
  .٥٦: الواقعة) ٧(
  .١٠٩: يوسف) ٨(
  .٩: ق) ٩(



  

 

٦٧

 

 صالة(ومن ذلك قولهم ) ... الغربي(في المعنى هو ) الجانب(، و)١()بجانب الغربي

أن اإلضافة ] ... فحجتهم[وأما البصريون ) ... بقلة الحمقاء(و) مسجد الجامع(و) األولى

والشيء ال يتعرف بنفسه؛ ألنه لو كان فيه تعريف . إنما يراد بها التعريف والتخصيص

فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من وإن لم يكن . كان مستغنيا عن اإلضافة

فوجب أن ال يجوز كما . التعريف؛ إذ يستحيل أن يصير شيئا آخر بإضافة اسمه إلى اسمه

) حق األمر اليقين] ... (وأما ما أورده الكوفيون، فالتقدير فيه... [لو كان لفظهما متفقا 

) ... حب الزرع الحصيد(و) ... دار الساعة اآلخرة(و) ... دين الملة القيمة(و... 

) ... مسجد الموضع الجامع(و) ... صالة الساعة األولى(و) ... جانب المكان الغربي(و

محمول على حذف المضاف إليه، ] ... فكل ما احتجوا به) ... [بقلة الحبة الحمقاء(و

  .)٢("وإقامة صفته مقامه

قتصار فيه على ما وأيا كان الرأي المختار من جواز القياس على المسموع أو اال  

. فمن النحاة من يراها غير محضة؛ لتقدير االنفصال. سِمع، فإن مسألة التمحض تبقى معلَّقة

فلما كان الموصوف ههنا ). صالة الساعة األولى(؛ )صالة األولى: (التقدير في قولك"ذلك أن 

  .)٣("وإذا كانت غير محضة؛ لم تفد التعريف. مقدرا؛ كانت اإلضافة غير محضة

. )٤("أن التعريف يحصل به"ويؤيد الباحثُ الرأي القائل بأن اإلضافة ههنا محضة، و

فالمضاف على مذهب الكوفيين متعرف بالمضاف إليه ألنه ليس بلفظه؛ وعلى مذهب البصريين 

ألن .   بالمضاف إليه المحذوف بقرينة صفته- في ما سمع على أقل تقدير -يحصل التعريف 

  .  )٥(" ليس في الموصوف، فصرت كأنك تضيف إلى ذلك المعنىالصفة أفادت معنى"

  

  :الخصائص التركيبية لإلضافة

؛ ألن اإلضافة تدل على )٦(يمتنع اجتماع اإلضافة مع التنوين أو النون التالية لإلعراب  

حِذف "فقد . )٧(االتصال والتخصيص، والتنوين يدل على االنفصال وتمام الكلمة وشيوعها

أن التنوين يدل على انتهاء االسم؛ واإلضافة تدل على : ألول لوجهين؛ أحدهماالتنوين من ا

أن التنوين في األصل يدل على التنكير؛ : والثاني. احتياج األول إلى الثاني؛ فلَم يجتمعا

                                                 
  .٢٨: القصص) ١(
  .٤٣٨- ٢/٤٣٦، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، ) ٢(
  .٢٠٧، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٣(
  .١/٣٩١،  البناء واإلعرابعلل  فياللبابالعكبري، ) ٤(
  .٣٧، صنتائج الفكرالسهيلي، ) ٥(
  .٤/١٤٣، المقتضبالمبرد، ) ٦(
  .٣/٢٤٣ ،الخصائصابن جني، ) ٧(



  

 

٦٨

 

يدل على كمال االسم، واإلضافة تدل "وكذلك فإن التنوين . )١("واإلضافة تُخَصص؛ فلَم يجتمعا

والعلة في حذف النون هي العلة في حذف .  وال يكون الشيء كامال ناقصاعلى نقصانه؛

  .)٢("التنوين لكونها قائمة مقام التنوين

. فألن األلف والالم للتعريف، واإلضافة للتعريف"؛ )٣ ()ال(وأما امتناع اجتماعها مع 

كانت إضافته وأما إن . )٤("جمعت على االسم تعريفين، وذلك ال يجوز) الغالم زيد: (فلو قلت

؛ بشرط أن يكون أحد )٥(واإلضافة) ال(غير محضة على نية االنفصال، فإنه يغتفر اجتماع 

أن يكون : الثاني). الضاربا زيد: (أن يكون المضاف مثنى، نحو: أحدها"خمسة أمور؛ 

أن يكون المضاف اليه باأللف : الثالث) الضاربو زيد: (المضاف جمع مذكر سالما، نحو

أن يكون المضاف اليه مضافا إلى ما فيه األلف : الرابع). الضارب الرجل: (والالم، نحو

أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير : الخامس). الضارب رأس الرجل: (والالم، نحو

  .)٦ ()"مررت بالرجل الضارب غالمه: (عائد على ما فيه األلف والالم، نحو

لم يتعرف باإلضافة؛ ألنه على نية وينبغي التنبه إلى أن المشتق في هذه األمثلة 

فليس اجتماعهما فيه من قبيل ما . ؛ ألنها فيه موصولة)ال(وكذلك لم يتعرف بـ. االنفصال

  .منعه النحاة من امتناع اجتماع معرفين في آن معا

                                                 
  .١/٣٨٧،  البناء واإلعرابعلل  فياللباب العكبري، )١(
  .٢٧٨-٢٧٧، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٢(
  .٤/١٤٣ ،المقتضب المبرد،) ٣(
  .٢٧٨-٢٧٧، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٤(
  .٢/٣٩، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٥(
  .٢٧٩-٢٧٨، صشرح قطر الندىابن هشام، ) ٦(



  

 

٦٩

 

  :قرينة التعريف والتنكير
نبغي التمييز تؤدي قرينة التعريف والتنكير في اللغة العربية وظيفتين متباينتين ي  

وهاتان الوظيفتان . بينهما؛ لما في ذلك من كبير فائدة لدى تعليم العربية للناطقين بالماليوية

  .الوظيفة التركيبة، والوظيفة الداللية: هما

  

  :الوظيفة التركيبية لقرينة التعريف والتنكير: أوال

ذ يتعين اإلتيان بما يتضح دور قرينة التعريف والتنكير في األبواب النحوية المختلفة، إ

. هو معرفة في مواقع إعرابية معينة، ويتعين اإلتيان بما هو نكرة في مواقع إعرابية أخرى

وإذا ما خالف التركيب اللغوي القاعدة؛ التجأ النحاة إلى التأويل والتقدير، أو النزوع إلى القول 

  .  بشذوذ الشاهد وقلته وعدم قياسيته

األصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، وقد "قاعدة عامة ترى بأن وينتظم باب االبتداء 

حد الكالم أن تبتدئ باالسم الذي يعِرفه "ذلك أن . )١("يعرفان، وقد ينكَّران بشرط الفائدة

  . )٢("المخاطب كما تعرفه أنت؛ ثم تأتي بالخبر الذي ال يعلمه ليستفيده

؛ كنت )رجل عندك: ( فقلتأخبرت عن النكرة في اإليجاب مقدمة،"ولو أنك 

وإنما ينبغي أن تقدم المعرفة، ثم تخِبر عنها بخبر . قد أخبرت عن منكور ال يعرف

فالعلة في كون المبتدأ معرفة أن الغرض من الكالم . )٣("يستفاد منه معنى منكور

الفائدة ال تحصل باإلخبار "؛ ألن )٤("اإلخبار عن غير معين ال يفيد"حصول فائدة، و

ومن . )٦("النكرة مجهولة غالبا؛ والحكم على المجهول ال يفيد"و. )٥("ما ال يعرفع

يقول ابن . )٧("المبتدأ ال يكون إال معرفة، أو ما قارب المعرفة من النكرات"ثم، فإن 

  :)٨(مالك

  ما لم تُِفد كِعنْد زيٍد نَِمرة     وال يجوز االبتدا بالنَّكرةْ  

بتدأ أن يكون متعينا؛ لَِزم عند اإلخبار عن النكرة حصول ولما كان األصل في الم  

وحصول الفائدة باإلخبار عن النكرة يتوقَّف على قرينة . الفائدة التي هي الغرض من الكالم

                                                 
  .١/٢٧٨، التسهيلشرح  ابن مالك، )١(
  .١/١٩٩، األشباه والنظائر السيوطي، )٢(
  .١/٣٠١، الخصائص ابن جني، )٣(
  .١/٢٧٩، شرح التسهيل ابن مالك، )٤(
  .١/١٣٠، اللباب في علل البناء والإلعراب العكبري، )٥(
  .١٢٩، صشرح قطر الندى ابن هشام، )٦(
  .٤/١٢٧، ، المقتضب المبرد)٧(
  .١٣، صمالكألفية ابن  ابن مالك، )٨(



  

 

٧٠

 

، وردها )٢(؛ وقد عدد النحاة هذه القرائن فأوصلها بعضهم إلى نيف وأربعين)١(لفظية أو معنوية

  .)٣(ا على إحدى معنيين رئيسين؛ هما الخصوص والعمومبعضهم إلى كونها تشتمل جميعه

ما رجل : (فمثال العموم وقوع المبتدأ النكرة في سياق النفي أواالستفهام، نحو  

ولعبد مؤمن خير : (ومثال الخصوص كونه موصوفا، نحو. )٤()أإله مع اهللا(، و)في الدار

هللا في اليوم خمس صلوات كتبهن ا: (، أو مضافا إلى نكرة، نحو)٥()من مشرك

  .)٦()والليلة

... الضابط في جواز االبتداء بالنكرة قربها من المعرفة ال غير "ومنهم من يرى أن 

إما باختصاصها كالنكرة الموصوفة؛ أو بكونها في غاية : وقربها من المعرفة بأحد شيئين

  . )٧()"تمرة خير من جرادة: (العموم، كقولنا

ورأى . واز االبتداء بالنكرة إال حصول الفائدةولم يشترط سيبويه والمتقدمون لج  

المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها؛ فمن مقّل مخّل، ومن مكثر 

  .)٨(مورد ما ال يصح، أو معدد ألمور متداخلة

إن النظام النحوي في اللغة العربية يعتمد بشكل كبير على قرينة التعيين   

 في التمييز بين المبتدأ -  متضافرا مع قرائن أخرى كقرينة اإلسناد –) التعريف والتنكير(

لذا، لَِزم في المبتدأ التعريف، وفي ). زيد منطلق(، و)محمد مجتهد: (والخبر في نحو

. إذا كان معرفة مسبوقا بمعرفة، تُوهم كَونُهما موصوفا وصفة"الخبر التنكير؛ ألن الخبر 

وأيضا، فإن نسبة الخبر من المبتدأ . لك التوهم، فكان أصالفمجيء الخبر نكرة يدفع ذ

فاستحق الخبر لشبهه به أن يكون راجحا . كنسبة الفعل من فاعله؛ والفعل يلزمه التنكير

ثم أن الخبر هو الجزء المستفاد الذي يجهله المخاطب، فلزم أن . )٩("تنكيره على تعريفه

  .)١٠(يكون غير متعين نكرة

    

  

  

                                                 
  .١/٢٧٩، شرح التسهيل ابن مالك، )١(
  .٣/١١٣، األشباه والنظائر السيوطي، )٢(
  .١٨٢، صشرح شذور الذهب ابن هشام، )٣(
  .٦١:  النمل)٤(
  .٢٢١:  البقرة)٥(
  .١٢٩، صشرح قطر الندى ابن هشام، )٦(
  .٣/١٠٧، األشباه والنظائر السيوطي، )٧(
  .١/٩٥، شرح األشموني وني،األشم؛ و١/٧٤، الكتاب سيبويه، )٨(
  .١/٢٧٩، شرح التسهيل ابن مالك، )٩(
  .٣/٩٥، األشباه والنظائر السيوطي، )١٠(
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: د التركيب اللغوي عن األصل، كأن يتعرف المبتدأ والخبر كالهما، نحووإذا ما حا

؛ فعندئذ ال يمكن االستعانة بقرينة )خير منك فقير إليك: (، أويتنكَّر كالهما، نحو)زيد صديقك(

ألنه ال "وتكون القرينة الهادية حينئذ وجوب تقديم المبتدأ؛ . التعيين لتمييز المبتدأ عن الخبر

 الخبر إال بذلك، فإن كان له قرينة معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم يتميز من

ألجل "إنما امتنع تقديم الخبر على المبتدأ عند استوائهما في التعريف والتنكير . )١("المبتدأ

إذ لو تقدم لتبادر لذهن . أن خبريته ال تُعلم إال بالتأخير"، ذلك )٢("خوف التباسه بالمبتدأ

وما ذاك إال لتساويهما، وعدم قرينة تَصِرف . كم بابتدائية المتقدم وبخبرية المتأخرالسامع الح

  .)٣("عن الظاهر

وقد يِرد المبتدأ والخبر كالهما معرفتين أو نكرتين ويكون التقديم فيهما جائزا؛ لعدم   

صالح رجل : (، أوعدم تساويهما في التنكير، نحو)٤()اهللا ربنا: (تساويهما في التعريف، نحو

وقد يجوز . فجواز التقديم وارد ألمن اللبس باعتماد األخص منهما مبتدأ واألعم خبرا). حاضر

: كذلك التقديم على الرغم من تساويهما لوجود قرينة تبين المراد، كالعلم بخبرية المقدم في نحو

  .)٥(، عِلم أنه الخبر مقدماً)أبو حنيفة(؛ فإذا تقدم )أبو يوسف أبو حنيفة(

إن كانا جميعا "والنحاة في المبتدأ والخبر المعرفتين على مذاهب؛ فمنهم من يرى أنهما   

؛ وإنما تساوى )٦("معرفتين، كنت فيهما مخيرا؛ أيهما شئت جعلته المبتدأ، وجعلت اآلخر الخبر

  .)٧("ألن المبتدأ هو الخبر في المعنى"ذلك 

المبتدأ، وما كان أعم فهو الخبر؛ ومن النحاة من ذهب إلى أن ما كان فيهما أخص فهو 

ومنهم من يرى أن ما كان معلوما لدى المخاطب فهو المبتدأ، وما كان مجهوال لديه فهو 

) أخوك زيد: (تعريف للقرابة يراد منه إفادة األخوة، وقولك) زيد أخوك: (؛ فقولك)٨(الخبر

  .)٩(تعريف لالسم يراد منه إفادة أنه زيد

وي في حال التكافؤ التعريفي للمبتدأ والخبر إلى قرينة أخرى وقد يلجأ التركيب اللغ  

وهذه القرينة . للتمييز ورفع اللبس؛ ألنه قد يظن في وقوع المعرفة بعد المعرفة كونها صفة له

ذلك أن قرينة التعريف والتنكير لم تَعد . هي قرينة الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل

                                                 
  .١/٢٨٤، شرح التسهيل ابن مالك، )١(
  .١/١٤٥، أوضح المسالك ابن هشام، )٢(
  .٧٤، صشرح عمدة الحافظ ابن مالك، )٣(
  .١٥:  الشورى)٤(
  .، ومن ثم شُبه به)أبي حنيفة(أحد تالميذ ) أبو يوسف(، و٩٩-١/٩٨، شرح األشموني األشموني، )٥(
  .٢٦، صاللمع في العربية ابن جني، )٦(
  .٥/١٨٤، األشباه والنظائر السيوطي، )٧(
؛ والسيوطي، ٢/٣٨، ارتشاف الضرب؛ وأبو حيان األندلسي، ٦٦- ١/٦٥، األصول في النحو ابن السراج، )٨(

  .١/٣٢٦، همع الهوامع
  .٤/١٣٩، باه والنظائراألش السيوطي، )٩(



  

 

٧٢

 

وال يجيز النظام النحوي اللجوء إلى قرينة الفصل بضمير ). محمد المجتهد: (دالة في نحو

ال يكون ما بعده إال "الفصل إال عند تساوي المبتدأ والخبر في التعريف؛ إذ إن ضمير الفصل 

). حسبتك أنت مثله، أو خيرا منه(أو مضارعا لها في عدم قبول حرف التعريف، كـ، معرفة

  .)١(" يجزولو أوقع قبل نكرة تقبل حرف التعريف لم

      أما إذا وقع المبتدأ نكرة خبره شبه جملة؛ دعت الحاجة إلى قرينة تقديم الخبر، 

النتفاء التمايز اعتماداً على قرينة التعريف والتنكير؛ ألنه قد يظن أن شبه الجملة صفة 

وإنما لزم تقديم الخبر إذا كان ظرفاً أوحرف جر ). "في الدار رجل: (للنكرة، كما في نحو

وبالتقديم ثَم يزول . ألنه لو ُأخِّر لجاز أن يعتقَد صفة، وأن الخبر منتظَر... على نكرة 

  .)٢("هذا الظن

لقبح االبتداء "هذا باإلضافة إلى أنه لم يجز تقديم المبتدأ النكرة على خبره شبه الجملة 

وكان ذلك سهال عليهم فلما جفا ذلك في اللفظ أخروا المبتدأ وقدموا الخبر؛ . بالنكرة في الواجب

وإنما كان تأخره مستحسنا من ِقبل أنه لما تأخر وقع موقع الخبر؛ . ومصِلحاً لما فسد عندهم

ومن شرط الخبر أن يكون نكرة؛ فلذلك صلُح به اللفظ وإن كنا قد أحطنا علما بأنه في المعنى 

  .)٣("مبتدأ

تدأ والخبر اعتمادا على  مبدأ التمييز بين المب-  في بعض األبواب النحوية –ويصدق 

) كان(إذا اجتمع في باب "من ذلك أنه . قرينة التعيين كذلك فيما كان أصلهما المبتدأ والخبر

كان عبداهللا (، و)كان زيد منطلقا: (نكرة ومعرفة؛ فاالسم المعرفة، والنكرة الخبر، كقولك

كان زيد : (كقولكوإذا اجتمعت معرفتان؛ جعلت أيهما شئت االسم، واآلخر الخبر، . شاخصا

ما كان أحد مجترئا : (وربما ُأخبر بالنكرة عن النكرة إذا كان فيها فائدة، كقولك) ... أخاك

  .)٤()"عليك

؛ )ال النافية للجنس(وقد يتعين أحيانا أخرى كون ما أصله المبتدأ أن يقع نكرة، كما في 

فإن وقعت بلفظ المعرفة، . )٥("فلما اختصت، عملت فيما يليها. اختصت باألسماء النكرات"ألنها 

  .ُأولَت بالنكرة

  

  

  

                                                 
  .١/١٦٣، شرح التسهيل ابن مالك، )١(
  .١/١٤٥، اللباب في علل البناء واإعراب العكبري، )٢(
  .١/٣١٨، الخصائص ابن جني، )٣(
  .٤٧- ٤٥، صالجمل في النحو الزجاجي، )٤(
  .١/١٤٨، شرح األشموني األشموني، )٥(



  

 

٧٣

 

والناظر في تعبيرات النحاة يرى جليا تشبيههم باب الحال بباب االبتداء؛ 

واألصل في صاحبه التعريف ألنه في . فاألصل في الحال التنكير ألنه في مقام الخبر

لخبر هو المبتدأ في وكما أن الخبر نكرة تأتي بعد معرفة، وا. مقام المخبر عنه المبتدأ

نكرة تأتي بعد معرفة قد تم عليها الكالم؛ وتلك النكرة هي المعرفة "المعنى؛ فإن الحال 

  .)١("في المعنى

تجري مجرى الصفة للفعل، ولهذا سماها "ويعلل النحاة لوجوب تنكير الحال بأنها   

ة؛ فكذلك وصفُه يجب فإذا كانت الحال تجري مجرى الصفة للفعل وهو نكر. سيبويه نعتا للفعل

  .)٢("أن يكون نكرة

قد ) جاء زيد راكبا: (أال ترى أن قولك. في المعنى خبر ثان" وكذلك فإن الحال 

وأيضا فإن ... [واألصل في الخبر التنكير . تضمن اإلخبار بمجيء زيد، وبركوبه حال مجيئه

  .)٣("سؤال عن نكرة) كيف(؛ و)كيف جاء؟: (جواب من قال] ... الحال

إن لم يسعف اللفظ في تمييز الحال بأن كان بلفظ المعرفة، وجب تأويلها ف  

يقول ابن . )٥("الحال الزمة التنكير، وقد تُعرف لفظا وهي في المعنى نكرة"؛ ألن )٤(بنكرة

  :)٦(مالك

  ـَفْظاً فاعتِقد   )وحدك اجتِهد(تنكيره معنى كـ    والحاُل إن عرفَ ل

  

: ، أي)ادخلوا األوَل فاألوَل: (قولهم) ال(لفظ المعرف بـومن أمثلة ورود الحال ب

جميعا، وقراءة : ، أي)جاؤوا الجماء الغفير(معتِركة، و: ، أي)أرسلها الِعراك(مرتَّبين، و

ومن أمثلة ورودها بلفظ . ذليال:  بفتح الياء وضم الراء، أي)٧()ليخرجن األعز منها األذل(

: ، أي)جاؤوا قَضهم بقَضيضهم(منفردا، و: ، أي)اجتِهد وحدك: (همالمعرف باإلضافة قول

ومن أمثلة ورودها . مشافهة: ، أي)كلمته فاه إلى في(جاهدا، و: ، أي)فعلته جهدك(قاطبة، و

  .)٨(متبددة: ، أي)جاءت الخيل بداِد: (بلفظ المعرف بالعلَمية قولهم

                                                 
  .٦٢، ص، اللمع في العربية ابن جني)١(
  .١٥٢، صأسرار العربية األنباري، )٢(
  .١/٢٨٤، اللباب في علل البناء والإلعراب العكبري، )٣(
  .٢٥٦، صشرح قطر الندى ابن هشام، )٤(
  .٣٠٣، صشرح عمدة الحافظ ابن مالك، )٥(
  .٢٧، صألفية ابن مالك ابن مالك، )٦(
  .٨:  المنافقون)٧(
المفصل في صناعة ؛ والزمخشري، ٢٣٩- ٢/٢٣٦، المقتضب؛ والمبرد، ٣٧٦-١/٣٧٢، الكتاب سيبويه، )٨(

، ارتشاف الضرب؛ وأبو حيان األندلسي، ٣٠٥-٣٠٣، صشرح عمدة الحافظ؛ وابن مالك، ٧٦، صاإلعراب
؛ ٢٥٦، صشرح قطر الندى؛ وابن هشام، ٢٥٠، صشرح شذور الذهب؛ وابن هشام، ٣٤١- ٢/٣٣٧
  .١/٢٤٤، شرح األشموني األشموني،و



  

 

٧٤

 

ن معرفة أنه ال يجوز أن تقوم مقام نائب ومما يدل على أن الحال ال يجوز أن تكو

فلو جاز أن تكون الحال معرفة لما امتنع ذلك؛ كما لم يمتنع في ظرف الزمان "الفاعل، 

لئال يتوهم كونه نعتا، "وكذلك فقد لزم تنكير الحال . )١("والمكان والجار والمجرور والمصدر

  .)٢("ألن الغالب كونه مشتقا وصاحبه معرفة

عض النحاة تعريف الحال مطلقا بال تأويل؛ قياسا على ما ورد عن العرب وقد أجاز ب

وقيد الكوفيون جواز تعريفها لفظا إذا تضمنت . من شواهد حملها المانعون على الشذوذ والقلة

) المسيء(و) المحسن(فـ). "عبداهللا المحسن أحسن منه المسيء: (معنى الشرط؛ كما في نحو

عبد اهللا إذا أحسن أفضل منه : ظ المعرفة لتأولهما بالشرط، إذ التقديرحاالن، وصح مجيئهما بلف

؛ لعدم تضمن الحال )جاء زيد إن ركب: (جاء زيد الراكب، إذ ال يصح: وال يجوز. إذا أساء

  .)٣("معنى الشرط

: ؛ بتقدير)أنت زيدا أشهر منك عمرا(، و)عبد اهللا عندنا الغنيَّ، فأما الفقير فال(ومثله 

أنت إذا تسميت زيدا أشهر منك إذا تسميت (، و)د اهللا عندنا إذا استغنى، فأما إذا افتقر فالعب(

  .)٤(مضمرة) كان(وشبهه عند البصريين على خبر ) المحسن(وانتصاب ). عمرا

والنحاة على اختالفهم في جواز القياس على التعريف لفظا؛ يتفقون على أن الحال 

ييز الحال عن غيرها من المعاني النحوية يستدل إليها ومن ثم فإن تم. نكرة في المعنى

 في اللفظ إن وجد؛ وإال فبالتنكير في – متضافرة مع غيرها من القرائن –بقرينة التنكير 

  .المعنى

 إن –أما صاحب الحال، فقد نبه النحاة إلى أن األصل فيه التعريف، وأن تنكيره 

كالمبتدأ في المعنى، "، أي أنه )٦(" عنه بهاألنه منها بمنزلة المخبر"؛ )٥( قبيح–حصل 

والخبر عن النكرة غير جائز "وكذلك فإن الحال بمنزلة الخبر، . )٧("فحقه أن يكون معرفة

ألنه إذا كان نكرة أمكن أن تجري مجرى الحال صفة، فال حاجة إلى مخالفتها إياه في 

  .)٨("اإلعراب

وقد عدد بعض .  بمسوغ–المبتدأ  كما هو الحال في –وقد يأتي صاحب الحال نكرة 

 إلى العموم – كمسوغات االبتداء بالنكرة –، وردها آخرون )٩(النحاة مسوغاته وفصل
                                                 

  .١٥٢، صأسرار العربية األنباري، )١(
  .١/٢٤٤، شرح األشموني األشموني، )٢(
  .١/٢٤٤،  المصدر نفسه)٣(
  .٢/٣٣٧، ارتشاف الضرب أبو حيان األندلسي، )٤(
  .٧٧، صالمفصل في صناعة اإلعراب الزمخشري، )٥(
  .٣٠٦، صشرح عمدة الحافظ ابن مالك، )٦(
  .١/٢٤٧، شرح األشموني األشموني، )٧(
  .١/٢٨٥، اإلعراباللباب في علل البناء و العكبري، )٨(
  .٢٤٨-١/٢٤٧، شرح األشموني األشموني، )٩(



  

 

٧٥

 

مجيء صاحب الحال فيها نكرة قياسي؛ كما أن االبتداء "ومواضع التسويغ هذه . )١(والخصوص

  :)٣(يقول ابن مالك. )٢("بالنكرة في نظائرها قياسي

ـَّر ـِن     غالبـاً ذو الحاِل إنولم ينَك   لم يتأخَّر أو يخَصص أو يب

  )يبِغ امرٌؤ على امِرٍئ مستسِهال    ال(ِمن بعِد نفٍْي أو مضاهيه كـ

  

كما جاز أن "ومن النحاة من يجيز تنكير صاحب الحال على اإلطالق؛ ألنه 

جاءني (و) د الكاتبجاءني زي: (يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال منها، إذا قلت

: فما المانع كذلك في النكرة، إذا قلت. ، وبينهما من الفرق في المعنى ما تراه)زيد كاتباً

أن نصب الصفة على "ولكن سيبويه يرى . )٤()"رجل كاتباً(، أو )مررت برجل كاتب(

إذا اجتمعت النكرة مع "أما . )٥("الحال ضعيف؛ الختالف اللفظ من غير ضرورة

فينصب على الحال، وال ). هذا رجٌل وزيد ضاحكين: (لٍّبت المعرفة، كقولكالمعرفة؛ غُ

  .  )٦("يرفَع على الصفة

لفظ يأتي بعد الكالم "ويشبه بعض النحاة التمييز بالحال كونها تُبين ما قبلها؛ فالتمييز 

ألنه يبين ما قبله،  "؛ )٨(ومن ثَم جزم البصريون بوجوب تنكيره. )٧("التام يراد به تبيين الجنس

يقول . )٩("فلما أشبه الحاَل وجب أن يكون نكرة كما أن الحال نكرة. كما أن الحال تبين ما قبلها

  :)١٠(ابن مالك في حق التمييز

  ينصب تمييزا بما قد فسره    مبين نكرةْ) ِمن(اسم بمعنى 

  

ة فيقدر تنكيره، كذلك التمييز كما جاز أن يقع الحال بلفظ معرف"ويرى البصريون أنه 

والحكم بانفصال اإلضافة ) ال(؛ فيتأولونه على زيادة )١١("قد يجيء بلفظ معرفة فيقدر تنكيره

أما الكوفيون، فقد أجازوا القياس على الشواهد التي ورد فيها التمييز . )١٢(اعتقاد التنكير

                                                 
  .٢٥٧، صشرح قطر الندى ابن هشام، )١(
  .٢٥٤، صشرح شذور الذهب ابن هشام، )٢(
  .٢٨، صألفية ابن مالك ابن مالك، )٣(
  .٢٣٤ صنتائج الفكر، السهيلي، )٤(
  .١/٢٧٢، الكتاب سيبويه، )٥(
  .٣/٧٢، األشباه والنظائر السيوطي، )٦(
  .٦٤، صاللمع في العربية ابن جني، )٧(
  .٢٤٢، صالجمل في النحو؛ والزجاجي، ٤/٢٧٢ ، المقتضب، المبرد)٨(
  .١٥٥، صأسرار العربية األنباري، )٩(
  .٢٩، صألفية ابن مالك ابن مالك، )١٠(
  .٣١٦، صشرح عمدة الحافظ ابن مالك، )١١(
  .٢/٣٨٤، ارتشاف الضرب أبو حيان األندلسي، )١٢(



  

 

٧٦

 

و تضمنه معنى التنكير قرينة يستدّل بها إلى ويستقيم مع الرأيين كون تنكير التمييز أ. )١(معرفة

  .كون اللفظ تمييزا

ولقرينة التعيين دور رئيس في باب التوابع؛ فالنعت يميز بمطابقته المنعوت في 

  :)٣(يقول ابن مالك في شأن النعت. )٢(التعريف والتنكير

ـَقْ ـِم ما سب ـَّعتُ تاِبع مت   قْبوسِمه أو وسم ما به اعتَلَ    فالن

  )امرر بقَوٍم كُرما(ِلما تَال كـ    ولْيعطَ في التعريِف والتنكيِر ما

فالمعرفة توصف بالمعرفة، والنكرة توصف بالنكرة، وال توصف معرفة بنكرة، "

المعرفة ما خص الواحد من جنسه؛ والنكرة ما كان "ذلك أن . )٤("وال نكرة بمعرفة

لموصوف؛ ويستحيل الشيء الواحد أن والصفة في المعنى هي ا. شائعا في جنسه

كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير "وإنما . )٥("يكون شائعا مخصوصا

ألن الصفة هي الموصوف في المعنى؛ ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ... 

  .)٦("ونكرة

بدلية لعدم فإذا ما ورد تركيب لغوي تنتفي فيه المطابقة بين التابع والمتبوع، تعينت ال

يجوز أن تُبدل المعرفة من المعرفة، والنكرة من النكرة، "؛ فـ )٧(اشتراط المطابقة فيها

، وبدل )قام أخوك زيد: (فبدل المعرفة من المعرفة. والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة

 ،)مررت برجل زيد: (، والمعرفة من النكرة)مررت برجل غالم رجل: (النكرة من النكرة

  .)٨()"ضربت زيدا رجال صالحا: (والنكرة من المعرفة

إن قرينة التعيين هي إحدى القرائن الدالة على الفرق بين النعت والبدل، فإذا تعينت 

أما إذا تعينت المطابقة في . المخالفة بين التابع والمتبوع في التعيين، انتفى أن يكن التابع نعتا

، )قام زيد الظريف: (لة، كاالشتقاق والجمود مثال في نحوالتابع؛ لَِزم تضافر قرينة أخرى دا

  ).قام زيد أخوك(و
فيشترط في الموصوف أن يكون أخص من . وقد يحدد ماهية التابع طبيعة المتبوع

   .)٩(الصفة أو مساويا لها، فالصفة كالخبر في المعنى؛ والخبر يكون أعم من المخبر عنه

                                                 
  .٢/٣٨٤لمصدر نفسه،  ا)١(
  .١٣، صالجمل في النحو الزجاجي، )٢(
  .٣٩، صألفية ابن مالك ابن مالك، )٣(
  .٨٢، صاللمع في العربية ابن جني، )٤(
  .٢١٤، صأسرار العربية األنباري، )٥(
  .١/٤٠٥، اللباب في علل البناء واإلعراب العكبري، )٦(
  .٤/٢٩٥المقتضب،  المبرد، )٧(
  .٨٧، ص في العربيةاللمع ابن جني، )٨(
  .٣/١١٨، همع الهوامع السيوطي، )٩(



  

 

٧٧

 

؛ ألنها إذا ُأضِمرت فقد عِرفَت؛ فلم تحتج األسماء المضمرة ال توصف"لذا، فإن 

وكذلك فإن . )٢( وألنه ال يجوز أن توصف بما هو أنقص منها في التعريف.)١("إلى الوصف

فإنما يجري النعت ... واإلشارة ال تُنعت؛ إنما ينعت المشار إليه . المضمر إشارة إلى المذكور"

  . )٣(" إليهعلى الظاهر ال على عالمة اإلضمار التي هي إشارة

، أو )قام الرجل العالم: (إال بمثله، نحو) ال(وكذا، ال يوصف المعرف بـ

وال توصف أسماء . )٤()قام الرجل ذو المال: (، نحو)ال(مضاف إلى معرف بـ

؛ لتعينها وشبهها بالضمير من حيث كونها ال تُضمر إال )٥(اإلشارة وال الموصوالت

شارة بالجنس الذي يشير إليه، ويبين الموصول بعد أن تُعرف؛ إنما يبين اسم اإل

  . )٦(بالصلة

: أما العلم فيوصف؛ لما فيه من اشتراك اتفاقي؛ وكذلك المعرف باإلضافة، نحو

ألن الغرض من النعت ليس تحلية . ")٧()مررت بصاحبك الطويل(، و)مررت بزيد الطويل(

  .)٨("المنعوت، وإنما التمييز بينه وبين غيره، ورفعا للبس

  :)٩(ومن النحاة من جعل الكلم من حيث الوصف على أقسام أربعة، هي

، والمضاف إلى واحد من )ال(ما يوصف ويوصف به؛ وهو اسم اإلشارة، والمعرف بـ .١

  .المعارف إذا كان متَّصفاً بالحدث

 .ما ال يوصف وال يوصف به؛ وهو المضمرات .٢

 .ما يوصف وال يوصف به؛ وهو األعالم .٣

  . يوصف؛ وهو الجملما يوصف به وال .٤

على النعت لم يجز، وإن جعلته بدال ) مررت به العاقل(، و)ضربته الكريم: (لو قلت"و

ألنهما في غاية "وقد منع بعض النحاة أن يبدل من ضميري المتكلم والمخاطب، . )١٠("جاز

  .)١١("؛ وأجازه قوم)مررت بك عمرو(، و)مررت بي زيد: (الوضوح، كقولك

                                                 
  .٨٢، صاللمع في العربية ابن جني، )١(
  .٣/١١٨، همع الهوامع السيوطي، )٢(
  .٢١٣، ص نتائج الفكر السهيلي،)٣(
  .٢/٧، الكتاب سيبويه، )٤(
  .٢١٤، كرنتائج الف؛ والسهيلي، ٢/٣١٥، شرح الرضي على الكافية؛ والرضي، ٢/٧ المصدر نفسه، )٥(
  .٢١٤، ص نتائج الفكر السهيلي،)٦(
  .٢/٣٢، األصول في النحو؛ ابن السراج، ٢٨٤-٤/٢٨٢، المقتضب؛ والمبرد، ١٢-٢/٧ الكتاب، سيبويه، )٧(
  .٢١٣، ص نتائج الفكر السهيلي،)٨(
  .٣/٢٠٤، األشباه والنظائر السيوطي، )٩(
  .١٦، صالجمل في النحو الزجاجي، )١٠(
  .١/٤١٢، اب في علل البناء واإلعراباللب العكبري، )١١(



  

 

٧٨

 

ال بد من " أنه عند إبدال النكرة من المعرفة؛ فإنه )١(فيون والبغداديونويرى النحاة الكو

ألن المعرفةَ أبين من النكرة؛ . )٢()لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة: (صفة النكرة؛ كقوله تعالى

وإذا وصفتها حصل بالصفة بيان لم يكن . فإذا لم تِصِف النكرةَ انتقض غرض البدل

لم يجز؛ ألن ) زيد(نعتا لـ) راكب(على أن تجعل ) جاءني زيد راكب"(: ولو قلت. )٣("بالمعرفة

وإن جعلته حاال فنصبته كان . نكرة، ولكن إن جعلته بدال جاز) راكب(معرفة، و) زيد(

  .)٤("أجود

والنكرة . وعليه، فالنكرة المشتقة بعد المعرفة لها أن تكون أحد أمرين؛ الحال أو البدل

، )هذا رجل مقبل: (نُصب على الحال، كقولك"إذا تقدم نعتها عليها ف. المشتقة بعد النكرة نعت

  .)٥()"هذا مقبال رجل(و

والمعتبر في اللفظ داللته قبل بنيته التركيبية؛ فإذا كان اللفظ مضافا إضافة لفظية على 

، )نظرت إلى رجل شبهك(، و)هذا رجل مثلك: (تقول. "نية االنفصال، قُدر فيه التنكير

فتجري هذه األلفاظ أوصافا ). وشاتم بكر/ هذا رجل ضارب زيد(، و)لشرعك من رج(و

للنكرات وإن كن مضافات إلى المعارف؛ لتقديرك فيهن االنفصال، وأنهن ال يخصصن شيئا 

  .)٦("بعينه

وقد يطرأ خالف في إعراب التابع لخالف في تحديد داللة المتبوع من حيث التنكير 

/ ما يحسن بالرجل مثلك: (الجنسية، نحو) ال(متبوع معرفا بـمن ذلك أن يكون ال. والتعريف

؛ ومنهم من )ال(فمنهم من رأى فيها أن النعت معرفة على نية ). أو خير منك أن يفعل ذاك

فيها زائدة؛ ومنهم من أقرهما على ظاهرهما، وحكم ) ال(ذهب إلى أن المنعوت نكرة، و

  .)٧(عليهما بالبدلية

 نعت النكرة بالمعرفة إذا كان لمدح أو ذم؛ ومنهم وقد أجاز بعض النحاة

وابعثه مقاما محمودا : (من أجازه إذا كانت النكرة مخصوصة بالوصف، نحو

؛ كما أجازوا نعت المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خالصا )الذي وعدته

قل هو اهللا : (لموصوف بعينه بحيث لم يوصف بها أحد غير صاحبها، نحو

                                                 
  .٢/٦٢٠، ارتشاف الضرب أبو حيان األندلسي، )١(
  .١٦-١٥:  العلق)٢(
  .١/٤١٢، اللباب في علل البناء واإلعراب العكبري، )٣(
  .١٤، صالجمل في النحو الزجاجي، )٤(
  .١٥ المصدر نفسه، ص)٥(
  .٨٣، اللمع في العربية ابن جني، )٦(
  .٢٥٤-١/٢٥٣، التسهيلشرح  ابن مالك، )٧(



  

 

٧٩

 

بعضهم مطلقا؛ إال أن جمهور النحاة يمنع ذلك ويحمله على ؛ وأجازه )١()أحد

  .)٢(البدلية

فإن وقعت . ويتضح دور قرينة التعيين في المتبوع بجالء لدى إعراب الجمل وأشباهها

.  فهي صفات– أي الخالصة مما يقربها من المعرفة –الجمل وأشباهها بعد النكرات المحضة 

وإن وقعت .  فهي أحوال– الخالصة من شائبة التنكير  أي–وإن وقعت بعد المعارف المحضة 

 فهي – الذي يكون فيه شائبة تعريف من وجه، وشائبة تنكير من وجه –بعد غير المحض 

  .محتملة للصفات واألحوال

رأيت (، و)٣()حتى تُنزل علينا كتابا نقرؤه: (فمثال الواقعة صفة بعد النكرة المحضة

فخرج على (، و)٤()فال تمنن تستكثر: (ة حاال بعد المعرفةومثال الواقع). طائرا على غصن

مررت برجل صالح : (ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة غير المحضة. )٥()قومه في زينته

أن تكون صفة أو ) على أغصانه/ يصلي (؛ فيجوز في )هذا ثمر يانع على أغصانه(، و)يصلّي

ومثال المحتملة للوجهين بعد . تصاصه بالصفةقرب من المعرفة باخ) ثمر/ رجل (حاال، ألن 

؛ فيحتمل )يعجبني الزهر في أكمامه(، و)٦()كمثل الحمار يحمل أسفارا: (المعرفة غير المحضة

. وقع بلفظ المعرفة) الزهر/ الحمار (أن تكون حاال، ألن ) في أكمامه/ يحمل أسفارا (في 

هنا الجنس، فهي كالنكرة من حيث ) الزهر/ الحمار (ويحتمل أن تكون صفة ألن المراد بـ

  .)٧(الشيوع

؛ فالمقتضي )وجود المقتضي وانتفاء المانع(واحتمال الوصفية والحالية يلزمه 

للوصفية تمحض التنكير، والمقتضي للحالية تمحض التعريف، والمقتضي لهما عدم 

  . تمحض التنكير

لية االقتران بحرف االستقبال والمانع للوصفية االقتران بالواو ونحوها، والمانع للحا

 )٨()ال يسمعون إلى المأل األعلى: (ونحوه، والمانع للوصفية والحالية فساد المعنى، كما في

                                                 
  .١:  اإلخالص)١(
  .٣/١١٨، همع الهوامع؛ والسيوطي، ٢/٥٨٠، ارتشاف الضرب أبو حيان، )٢(
  .٩٣:  اإلسراء)٣(
  .٦:  المدثر)٤(
  .٧٩:  القصص)٥(
  .٥:  الجمعة)٦(
: تحقيق(م، ١، ١، طموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب، )م١٥٠٠/هـ٩٠٥ت( األزهري، خالد بن عبداهللا، )٧(

  .٨١، ٧٢- ٧١م، ص١٩٩١، دار البشير، عمان، األردن، )عبد الكريم مجاهد
  .٨:  الصافات)٨(



  

 

٨٠

 

ال محل لها من اإلعراب ) ال يسمعون(؛ فجملة )١()وحفظا من كل شيطان مارد(الواقعة بعد 

  .)٢(مستأنفَة

أما كون التابع . ا في عطف البيانوالمطابقة في التعريف أو التنكير واردة أيض

وأما كونهما نكرتين فقد منعه . والمتبوع معرفة فمتفق عليه بين نحاة البصرة والكوفة

  . )٣(البصريون وأجازه الكوفيون

وحجة البصريين أن الغاية من عطف البيان إيضاح االسم المتبوع، والنكرة ال 

وبعض النحاة يخصونه . مجهول بمجهوليبين بها غيرها، ألنها مجهولة، وال يبين ال

، وبعضهم يشترط فيه أن يكون أخص من المتبوع، ومنهم من أجازه )٤(بالعلم دون غيره

فما جاز أن يكون عطف . )٥(في سائر المعارف دون اشتراط التساوي في رتبة التعريف

وال ينعكس؛ إذ البدل ليس مشروطا فيه التعريف وال . بيان جاز أن يكون بدال

  . )٦(تنكيرال

أما المعنوي فقد خصه . )٧(والتوكيد اللفظي يصح على النكرة والمعرفة على السواء

قبضت درهما (و) قام رجل نفسه: (فلو قلت"، )٨(البصريون بالمعارف ومنعوه في النكرات

ألن كل واحد من هذه األلفاظ التي يؤكَّد بها معرفة؛ فال يجوز أن يجري "، )٩("، لم يجز)كله

  :)١١(يقول ابن مالك. )١٠("نكرة تأكيدا كما ال يجوز أن يجري عليها وصفاعلى ال

  وعن نحاِة البصرِة المنْع شَِمْل    وإن يِفد توكيد منكوٍر قُِبْل

  

التوكيد "ومن ثم فإن .)١٢("التوكيد لفظ يتبع االسم المؤكد لرفع اللبس وإزالة االتساع"إن 

النكرة ال تَثبت ] ... وأيضا فإن... [بالمعرفة كالوصف وألفاظه معارف؛ والنكرة ال توصف 

أال ترى . لها في النفس عين تحتمل الحقيقة والمجاز فيفرق بالتوكيد بينهما، بخالف المعرفة

ألن المجاز في هذا ) كتاب رجل(لم يحتمل أن تفسره بـ) جاءني رجل: (أنك لو قلت

                                                 
  .٧:  الصافات)١(
  .٧٠، ٤٩صموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب،  األزهري، )٢(
  .٤/٨٤، األشباه والنظائر السيوطي، )٣(
  .٢/٦٠٥، ارتشاف الضرب أبو حيان األندلسي، )٤(
  .١٣٣-٣/١٣٢ ،همع الهوامع السيوطي، )٥(
  .٢/٦٠٦، ارتشاف الضرب أبو حيان األندلسي، )٦(
  .٢١١ صأسرار العربية، األنباري، )٧(
  .٣٢٢، صشرح قطر الندى ابن هشام، )٨(
  .٢٢، صالجمل في النحو الزجاجي، )٩(
  .٢١١ صأسرار العربية، األنباري، )١٠(
  .٤٠، صألفية ابن مالك ابن مالك، )١١(
  .٨٤، صلعربيةاللمع في ا ابن جني، )١٢(



  

 

٨١

 

. فإنه يغلّب استعمالها في األكثر) القوم (بخالف لفظة. االستعمال ال يغلّب حتى يدفع بالتوكيد

  .)١("فإذا أردت الجميع، أكدت لرفع المجاز الغالب

وأخواتها؛ فهي ) أجمع(وأما ما جاء من ألفاظ التوكيد على لفظ النكرة كـ

إنما هو للصفات، ) أفعل وفعالء(باب : "يقول ابن جني. معارف في المعنى

أحمر وحمراء وأصفر وصفراء : ووجميعها تجئ على هذا الوضع نكرات نح

) أجمع(فأما . وأسود وسوداء وأبلق وبلقاء وأخرق وخرقاء؛ هذا كله صفات نكرات

فاسمان معرفتان وليسا بصفتين؛ فإنما ذلك اتفاق وقع بين هذه الكلم ) جمعاء(و

جاء الجيش : (والذي يدل على ذلك أنها تكون تأكيدا للمعارف؛ نحو. ")٢("المؤكد بها

فلما كانت تأكيدا للمعارف ). مررت بهن جمع(، و)رأيت القبيلة جمعاء(و، )أجمع

  .)٣("دل على أنها معارف

معرفة بمعنى اإلضافة؛ ) أجمع وأخواتها(ويبرز من بين اآلراء رأي يذهب إلى أن 

فلما كان مضافا في المعنى تعرف، ). قبضته كله(كمعنى ) قبضت المال أجمع(ألن معنى "

 .)٤("فةووكّد به المعر

أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقَّتة؛ "وقد ذهب الكوفيون إلى 

مؤقت ) اليوم(أن ] ... وحجتهم) ... [قعدت يوما كله وقمت ليلة كلها: (نحو قولك

ورد ... [ في بعضها )٥(مؤقتة يجوز أن يقوم) الليلة(يجوز أن يقْعد في بعضه، و

النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفة؛ فينبغي أن أن ] ... البصريون ذلك بحجة

رأيت درهما كل : (وأما قولهم. ال تفتقر إلى تأكيد؛ ألن تأكيد ماال يعرف ال فائدة فيه

أن ] ... وأيضا... [وما أشبه ذلك فهو محمول على الوصف ال على التأكيد ) درهم

خصيص والتعيين؛ وكل واحد النكرة تدل على الشياع والعموم؛ والتوكيد يدل على الت

ولو جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا . منهما ضد صاحبه؛ فال يصلح أن يكون مؤكدا له

ألن التأكيد تقرير، وهذا . وهذا ليس بتأكيد؛ بل هو ضد ما وضع له. الشائع مخصصا

محمولة ] ... أما ما احتج به الكوفيون مما ورد في أشعار العرب فكلها... [تغيير 

مؤقَّت فيجوز أن يقْعد بعضه، ) اليوم(وأما قولهم إن . ال على التأكيدعلى البدل 

هذا ال : قلنا.  بعضها؛ فإذا أكَّدتَ صح معنى التوكيد)٦(والليلة مؤقَّتة فيجوز أن يقوم

                                                 
  .٣٩٦-١/٣٩٥، اللباب العكبري، )١(
  .١/٣٢٢الخصائص،  ابن جني، )٢(
  .٢٠٩ ص، أسرار العربية األنباري، )٣(
  .٢٨٦، صنتائج الفكر السهيلي، )٤(
  ).وأن يـقام في بعضها... أن يـقعد في بعضه : ( هكذا في األصل، والصواب في راي الباحث)٥(
  . كذا)٦(



  

 

٨٢

 

وإن كان مؤقَّتا إال أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة؛ وتأكيد ) اليوم(فإن . يستقيم

  .)١("ة ال يجوز كالصفة؛ وألن تأكيد ما ال يعرف ال فائدة فيهالشائع المنكور بالمعرف

وقد جوزه الكوفيون . وفي باب الندبة خالف في ندبة النكرة واألسماء الموصولة

، فجازت ندبته )وا راكباه: (من المعرفة باإلشارة، نحو االسم النكرة يقرب"وحجتهم أن 

أن االسم ] ... البصريون بحجةومنعه ... [واألسماء الموصولة معارف . كالمعرفة

والمقصود بالندبة أن يظهر النادب عذره في تفجعه . النكرة مبهم ال يخص واحدا بعينه

وذلك . على المندوب ليساعد في تفجعه؛ فيحصل التأسي بذلك فيِخفّ ما به من المصيبة

ائدة وجب وإذا كان ندبة النكرة ليس فيها ف. إنما يحصل بندبة المعرفة ال بندبة النكرة

وأما األسماء الموصولة فإنها أيضا مبهمة فأشبهت النكرة فوجب . أن تكون غير جائزة

. باق على إبهامه] ... وهو على معرفيته فإنه... [أن ال تجوز ندبتها كالنكرة 

والمندوب يجب أن يندب بأعرف أسمائه؛ وأما األسماء الموصولة وإن كانت قد 

 عن إبهام؛ ألن تخصيصها إنما يحصل بالجمل؛ والجمل تخصصت بالصلة فإنها ال تخلو

  .)٢("في األصل نكرات

  

  :الوظيفة الداللية لقرينة التعريف والتنكير: ثانيا

يراد من هذا المبحث التنبيه إلى الوظائف الداللية التي تؤديها العناصر اللغوية من 

في تعليم التعريف والتنكير في حيث الداللة على التعيين والشيوع، ومدى إمكانية اإلفادة منها 

  .العربية للماليويين

ويتحتَّم بدءاً التمييز بين وظيفتين متباينتين لقرينة التعريف والتنكير؛ إحداهما هي 

.  إما معرفة أو نكرة-   في التركيب اللغوي-الوظيفة التركيبية التي يتعين فيها أن يكون اللفظ 

د فيها المواقع اإلعرابية التي يِرد فيها أحد القطبين وتنتظم هذه الوظيفة قواعد تركيبية تتحد

وقد . على وجه الوجوب، ويمتنع اإلتيان باآلخر على وجه الوجوب أيضاً) المعرفة أو النكرة(

مرت بنا تلك القواعد وما يعتريها من استثناءات عند الحديث عن الوظيفة التركيبية لقرينة 

  .التعريف والتنكير

. اللية للعناصر اللغوية فتتمثل في كونها تدل على الشيوع والتعيينأما الوظيفة الد

ويمكن تمييز الوظيفة الداللية عن مقابلتها باتخاذ قرينة التعيين معيارا لها؛ بحيث يكون اللفظ 

فالعنصر اللغوي ال . من حيث الداللة متَّصفا بأحد قطبين متمايزين؛ هما الشائع والمتعين

                                                 
  .٤٥٦- ٢/٤٥١، نصاف في مسائل الخالفاإل األنباري، )١(
  .٣٦٣-١/٣٦٢ المصدر نفسه، )٢(
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 أو متعيناً؛ وقد يكون الشيوع مطلقاً في كل أفراد الجنس، أو مقيداً في يخرج من كونه شائعاً

  . بعض أفراده بوصف أو إضافة إلى شائع آخر

التي تصدق على ) النكرة المحضة(أما الشيوع المطلق فهو ما عًِرف لدى النحاة بـ

 ما يعرف وتقليل هذا الشيوع يكون بالوصف أو باإلضافة إلى نكرة، وهو. جميع أفراد الجنس

  ).النكرة المخصوصة(عند النحاة بـ

وما يرمي إليه الباحث هنا اإلشارة إلى أن التخصيص بالوصف أو اإلضافة قد يقع في 

ومن ثم فإن تقييد المعرفة . المعارف ليزيدها وضوحا لدى المتلقي، ويقوي درجة تعيينها

إلى معرفة هو في واقع  أو إضافتها – ويتضمن الوصف النعت والبدل والتوكيد –بوصفها 

بعبارة أوضح، يمكننا القول بأن اللفظ قد يجتمع عليه دالليا معرفان . األمر زيادة في التعريف

  .أو أكثر) أي أداتا تعيين(

؛ )زيد: (فإن عرف السامع رجلين أو رجاال كل واحد منهم يقال له: ""يقول المبرد

؛ لتميز واحدا ممن تعرفه )القصير(و) الطويل: (فصلت بين بعضهم وبعض بالنعت، فقلت

فإن كان هناك طويالن َأبنْتَ أحدهما من صاحبه بما ال يشاركه . فتُعِلمه أنه المقصود إليه منهم

  .)١("وهذا نوع من التعريف. صاحبه فيه

جاء : (وعليه فإن قولك. وظاهر من قول المبرد أنه يرى الوصف نوعا من التعريف

: ومثل ذلك. العهدية والوصف) ال( معرفان؛ هما - دالليا – عليه قد اجتمع) الرجل الطويل

المكون من (العهدية والمركَّب الموصولي ) ال(تكون فيه ) جاء الرجل الذي ضربته(

  ).رجل( لـ-  دالليا –معرفين ) الموصول وصلته

لْيته : (؛ قلت)هذا زيد(فكأنك إذا قلت : "يقول سيبويه هذا الرجل الذي من ِح

ويمكننا أن نلخِّص قول سيبويه في المعادلة الرياضية . )٢()"من أمره كذا وكذا بعينهو

  : التالية

  ]العلم = المركب الموصولي + اسم الجنس + ال [ 

  

السم ) المركب الموصولي+ ال (ويفضي ذلك إلى أن تعيين مسمى العلم عنده يستوي وتعيين 

  .والوصف) ال(يين؛ هما ؛ وقد اجتمع عليه هنا أداتا تع)رجل(الجنس 

وال يعني هذا القول بأن المركب الموصولي يؤدي وظيفة تركيبية تستوي ووظيفة   

بل على العكس من ذلك تماما، ). رجل(؛ وأنه يمكن لها أن تكون وحدها أداة تعريف لـ)ال(

فالمركب الموصولي من حيث الوظيفة التركيبية معرفة يخضع للقواعد التركيبية التي تلزم 

                                                 
  .٤/٢٧٦، المقتضب المبرد، )١(
  .٢/٩٣ الكتاب، سيبويه، )٢(
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اإلتيان به في الموقع اإلعرابي للمعرفة؛ وهو في الوقت ذاته يؤدي وظيفة داللية تتمثل في 

ذلك أن الموصوف بها يحتمل وقوع االشتراك االتفاقي . تقوية التعيين في الموصوف بها

  .الجزئي فيه

متعينا بأداتي تعيين ) جاء الرجل الذي ضربته(في ) رجل(ومن ثم تكون كلمة   

ويقال مثل ذلك في اسم اإلشارة إذا ُأبدل من . لعهدية والمركب الموصوليا) ال(هما 

المشار إليه؛ فهو من الناحية التركيبية معرفة يصف المعارف ويوصف بها؛ ومن 

جاء : (وعليه، فإن قولك. الناحية الداللية يزيد المشار إليه وضوحا وتعيينا لدى المتلقي

اسم اإلشارة : بأداتي تعيين؛ هما) رجل(ن فيه ؛ يتعي)جاء الرجل هذا(أو) هذا الرجل

  .العهدية) ال(و

العهدية ألداء معنى التعيين صالحية ) ال(ويؤيد هذا التوجه في تضام اسم اإلشارة مع   

بمعنى العهد يصح تقدير اسم اإلشارة ) ال(تقديره معها على نحو مطَِّرد؛ فكل تركيب ترد فيه 

  .معها فيه

ولكنه يقوي . شارة يقوم مقام أداة تعريف، ويصح أن يعرفوال يعني ذلك أن اسم اإل

على . تعيين المسمى في ما هو معرف أصال؛ ولذا ال يكون مع النكرات لعدم تعين مسماها

عكس الصفة؛ تقع في المعارف فتزيد في درجة تعيين مسماها، وتقع في النكرات فتقلِّل الشيوع 

؛ إن كان متعينا تعين معه المضاف، وإن كان شائعا قلّل وكذا المضاف إليه. الحاصل فيها

  .شيوع المضاف

وقد ال يكون التنبيه إلى الناحية الداللية من كون اسم اإلشارة واالسم الموصول أداتي   

تعيين للمشار إليه والصفة حال ذكرهما صراحة في المركب اللغوي؛ قد ال يكون لذلك كبير 

إال أن جدوى ذلك ملتمس في .  والتنكير للعرب أبناء اللغةفائدة في تعليم قواعد التعريف

تعليمها الناطقين بالماليوية نتيجة تباين التركيب اللغوي في اللغة الماليوية على النحو الذي 

  .سيوضحه الباحث في الدراسة التقابلية بإذن اهللا

) أداة تعيين(ولعل االحتراز في اختيار التعبيرات االصطالحية يدفعنا إلى استعمال   

ومن ثم ال . للتعبير عن الوظيفة التركيبية) أداة تعريف(للتعبير عن الوظيفة الداللية؛ في مقابل 

يتعارض قولنا باجتماع أداتي تعيين على اللفظ مع القاعدة المانعة الجتماع معرفين على اللفظ 

  .)١(الواحد

احث من تضافر قرائن وعلى الرغم من عدم وقوع التناقض بين ما ألمح إليه الب  

التعيين على المستوى الداللي وما منعه النحاة من اجتماع المعرفات على مستوى القواعد 

                                                 
  .٤/١٤٤، المقتضب المبرد، )١(
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.  متناقضا مع الواقع اللغوي– على المستوى التركيبي –التركيبية؛ إال أن منعهم يبقى 

ة أنفسهم متأولين فاالستقراء يدلّنا إلى جواز اجتماع معرفين في بعض األمثلة التي أقرها النحا

  .ما فيها ليتَّفق مع القاعدة العامة التي وضعوها

فمن التراكيب السليمة التي اجتمع فيها معرفان على مستوى التركيب اجتماع   

؛ واجتماع العلمية )هذا سعيد كرٍز(، و)زيدنا خير من زيدكم: (العلمية واإلضافة في نحو

؛ واجتماع تعريفين على )يا زيد: ( في نحو–فة  عند من يراها معر–والتعريف بالنداء 

)ومنه أيضا ما .  عند ورودها مضافة-  كونها اسم موصول واإلضافة –الموصولة ) أي

، فتبين أنه اجتمع )١(الداخلة على العلم تفيد التعريف و التبجيل) ال(أورده الكوفيون من أن 

  ).ال(عليها العلمية و

الضاربا : (واإلضافة اللفظية في نحو) ال(جتماع ناهيك عما أجازه النحاة من ا  

زيد، والضاربو زيد، والضارب الرجل، والضارب رأس الرجل، ومررت بالرجل 

إضافة إلى ما اختُلف ). الضارب غالمه، والحسن الوجه، والفاره العبد، والكثير المال

). لضاربيالثالثة األثواب، والخمسة دراهم، والضارب زيد، وا: (في تجويزه من نحو

األمر الذي حدا ببعض النحاة إلى اإلقرار بأن ال مانع من اجتماع معرفين إن 

  .)٢(اختلفا

ولعل اَألولى في رأي الباحث صياغة أحكام تركيبية جزئية تتناول كل مسألة على   

حدة، وتضع نصب أعينها االستثناءات؛ بدال من إطالق حكم عام يمنع اجتماع أداتي تعريف 

) ال(ال يجوز اجتماع (، و)والنداء إال في نحو كذا) ال(ال يجوز اجتماع : (أن يقال مثالك. البتة

والضمير، وقد جوزه بعضهم في نحو ) ال(وال يجوز اجتماع (، )واإلضافة إال في نحو كذا

  .وهكذا) كذا

وتبقى هذه القواعد على المستوى التركيبي، أما من حيث الداللة فإن اجتماع أداتين   

أنه باق على تعريف العلمية، ) "يا زيد(فيقال في نحو . ين مسمى واحد يبقى أمرا واردالتعي

يعرض العلم لالشتراك بين "أنه  قد ) زيدنا(ويقال في . ، وتعيينا)٣("وأنه ازداد بالنداء وضوحا

، )ضربت هذا الرجل: (وفي نحو. ، وزيادة في التعيين)٤("األفراد، فيضاف طلبا للتخصيص

، )جاء الرجل الذي ضربني: (وكذا في نحو. لزيادة التعيين) هذا(يها لتعيين المسمى، وف) ال(

  .، والمركب الموصولي لزيادة الوضوح والتعيين)رجل(لتعيين ) ال(

                                                 
  .٢٥، صالالمات الزجاجي، )١(
  .٢/٢٠٩، شرح الرضي على الكافية الرضي، )٢(
  .١/١٨٦ همع الهوامع، السيوطي، )٣(
  .١/٨٧، ، شرح األشموني األشموني)٤(
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وال ينطبق ذلك على التراكيب التي يرد فيها اسم اإلشارة دون المشار إليه، أو االسم   

 يتصرف حينئذ – اسمي اإلشارة والموصول –م ؛ ألن االسم المبه الموصول دون موصوفه

  .تصرف الضمير، فيكون متعينا بالضرورة؛ ألنه لم يضمر إال وقد عِرف

  :والرسم التوضيحي التالي يبين التقسيم الذي يرمي إليه الباحث  

  

  العنصر اللغوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ليةالوظيفة الدال            الوظيفة التركيبية

  ـــــــــــ          ـــــــــــ

  شائع      متعين        نكرة      معرفة 

  

  : ولعلّه من الممكن صياغة قاعدة داللية مفادها  

يجوز من الناحية الداللية اجتماع أداتي تعيين على اللفظ، تكون إحداهما تعريفا؛ تنقل اللفظ [

ى توضيحا؛ يزيد في درجة تعيين وتكون األخر. من التنكير إلى التعريف، وتُعين مسماه

  ].المسمى عند المتلقي
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  التعريف والتنكير في اللغة الماليوية: الفصل الثاني

  

  الصفحة                

  ٨٨   اللغة الماليوية بالحرف الالتينيةباقواعد كت: مدخل تمهيدي •

  ٩٣       عالماته وأقسامه: االسم في اللغة الماليوية •

  ١١٨          غة الماليويةالجملة البسيطة في الل •

  ١٢٤          المركب االسمي وموضحات االسم •

  ١٣٤            قرينة التعريف والتنكير •
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  التعريف والتنكير في اللغة الماليوية: الفصل الثاني

  

   اللغة الماليوية بالحرف الالتينيةباقواعد كت: مدخل تمهيدي

لرموز الكتابية المتبنّاة عرفت اللغة الماليوية الكتابة منذ مئات السنين، تعددت فيها ا

وال يعرف على وجه التحديد تاريخ كتابتها؛ بيد أن النقوش . من قبل أبناء هذه اللغة

وقد . المسمارية المكتشفة تؤكد أن الماليويين عرفوا الكتابة إبان القرن العاشر الميالدي

مسمى في تطور الحرف المستخدم وتبدل عبر عدة مراحل؛ مبدؤها الحرف السنسكريتي ال

؛ الذي استمر االعتماد عليه حتى أواخر القرن (Huruf Sinsikrit)اللغة الماليوية بـ

  .)١(الثالث الميالدي

 إلى اللغة الماليوية، واعتُمد للكتابة مع أوائل (Huruf Arab)دخل الحرف العربي 

زيرة وكان أول ظهوره في إحدى جزر إندونيسيا المسماة بج. القرن الرابع عشر الميالدي

؛ وما (Huruf Jawi)؛ ومن ثم عِرف هذا األسلوب الجديد في الكتابة بالحرف الجاوي )جاوه(

زال الحرف العربي مستخدما في كتابة اللغة الماليوية إلى يومنا هذا؛ ولكن على نطاق أضيق 

  .)٢(مما كان عليه إبان القرن الرابع عشر الميالدي

ت اللغة الماليوية على الحرف الالتيني وفي القرن السادس عشر الميالدي، تعرف

فقد أصبح فيما بعد الحرف المعتمد في الدواوين الحكومية . واتخذته حرفا رسميا للكتابة

وقد اصطلح على تسميته في الماليوية بالحرف الرومي . والمكاتبات ذات الطابع الرسمي

(Huruf Rumi))٣(.  

تيني وقواعد الكتابة الصوتية إلى حد تتفق قواعد كتابة اللغة الماليوية بالحرف الال

كبير؛ إذ إن كل صوت ملفوظ يقابله رمز مكتوب، باستثناء بعض األصوات التي سيشير إليها 

وال شك أن تسليط الضوء سيتمحور في نقاط االفتراق، كونها تُمثِّل إشكاال ال . الباحث الحقا

  .يمكن االهتداء إليه دون التنبيه عليه

 تقسيم مواضع االفتراق إلى ثالثة -يرا في التناول والتصنيف  تيس–ومن الممكن 

وفي ما يلي تفصيل . الصوائت المفردة، والصوائت المركبة، والصوامت: محاور رئيسة؛ هي

  :)٤(ذلك

  

                                                 
(1) Zaaba, Zainal Abidin Ahmad, (2000) Pelita Bahasa Melayu, (2nd ed.), Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, p.20 

(2) Ibid, p.21 
(3) Ibid, p.21 

(4) Ibid, p.21-29, 67-74 
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  :الصوائت المفردة: أوال

ال تفرق اللغة الماليوية في الكتابة بين صائت قصير وآخر طويل؛ إذ يرمز لكليهما   

على أنه ينبغي التنبيه إلى أن إطالة الصائت القصير، أو تقصير الصائت الطويل . تهبالرمز ذا

أي أن التغيير في طول الصائت ال يعد في الماليوية . ال يؤثر في معنى الكلمة أو يغير مدلولها

  .فونيما؛ وإنما يعد ألوفونا صوتيا لهجيا يتمايز به أبناء اللغة عن الدخيل عليها

  :غة الماليوية خمسة صوائت هيوتحوي الل  
a  رمز الصائت الذي يقابل الفتحة القصيرة والطويلة.  

i  رمز الصائت الذي يقابل الكسرة القصيرة والطويلة. 

u  رمز الصائت الذي يقابل الضمة القصيرة والطويلة.  

e  رمز الصائت الذي يقابل الفتحة الممالة إلى الكسرة القصيرة والطويلة.  

o  لذي يقابل الفتحة الممالة إلى الضمة القصيرة والطويلةرمز الصائت ا.  

  

  :الصوائت المركبة: ثانيا

والحقيقة أن .  دون أن يفصل بينهما صامت-  أو أكثر - ويراد بها توالي صائتين   

. اللغة الماليوية ال يتوالى فيها صامتان نطقا؛ وإنما يكون ذلك من حيث الكتابة فحسب

تابة الماليوية للصوائت المركبة عند ورودها في وسط الكلمة، وما والجدول التالي يبين الك

  .يقابلها في الكتابة الصوتية

  
  )اقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين: ملحوظة(الصوائت المركبة في وسط الكلمة ): ١(جدول 

  الصائت المركب  الكتابة الصوتية  مثال من الماليوية  معنى الكلمة  الكتابة الصوتية للمثال

kayin قماش  Kain  ayi  ai 

jawuh  بعيد  Jauh  awu  au  

tiyup  ينفخ  Tiup  iyu  iu  

siyap  جاهز  Siap  iya  ia  

luwar  خارج  Luar  uwa  ua  

kuwih  حلوى  Kuih  uwi  ui  

bina'an  بناء  binaan  a'a  aa  

ke'elokan  جمال  Keelokan  e'e  ee  
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ن المتتاليين في وسط الكلمة ال أن الصامت الواقع بين الصائتي) ١(ويتبين من الجدول   

، )y(تعين أن يكون الصامت ) i(؛ فإن كان أحد الصائتين )w(أو ) y(يخرج من أن يكون 

  ).w(تعين أن يكون الصامت ) u(وإن كان أحد الصائتين 

عند توالي صائتين من جنس واحد، ) همزة(ويكون الصامت المتوسط بين الصائتين   

تين من جنسين مختلفين إذا وقعا على خالف ما تقدم في الجدول، بين صائ) همزة(وكذا يكون 

وليس للهمزة رمز مكتوب في نظام . وكذا في بعض الكلمات القليلة المقترضة من العربية

  .الكتابة الماليوية على نحو ما سنفصل عند تناولنا الصوامت

  :ومن ثم فإن الهمزة تُنطق وال تُكتب في نحو  

  الكلمة في الماليوية       الكتابة الصوتية  

    tabiat    tabi'at  طبيعة 

    doa    do'a  دعاء 

    kaedah    ka'edah قاعدة 

    maaf    ma'af  عفو 

وقد تقع الصوامت المركبة في آخر الكلمة فيختلف نطقها عما ورد في الجدول   

  :وذلك على النحو التالي. السابق

  
  )اقرأ الجدول من اليسار إلى اليمين: ملحوظة(في آخر الكلمة الصوائت المركبة ): ٢(جدول 

  الصائت المركب  الكتابة الصوتية  مثال من الماليوية  معنى الكلمة  الكتابة الصوتية للمثال

amboy  عجبا  Amboi  oy oi 

keday  دكان  Kedai  ay  ai  

pulaw  جزيرة  Pulau  aw  au  

  

  :الصوامت: ثالثاً

  :وزها في الكتابة الماليوية عن الكتابة الصوتيةالصوامت التي تختلف رم. أ

يرمز لغالبية الصوامت الماليوية بالرموز ذاتها المستخدمة في الكتابة الصوتية   

  :الدولية؛ أما ما يختلف فيها رمز الصائت الماليوي فهي ما يلي

C   يقابله في الكتابة الصوتية الصامت)t  (؛ إال ، وليس لهذا الصامت مقابل في العربية

ويشبه هذا الصوت . عند الكتابة بالحرف العربي) چ(أن الماليوية ترمز له بالرمز 

  .إلى حد ما صوت الكاف المكشكشة في بعض اللهجات العربية
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NG  الحرفان مجتمعين رمزا لصوت واحد يرمز له في الكتابة الصوتية بالرمز عدي)ŋ( ،

المنقوط ) غ(ماليوية ترمز له بالرمز وليس لهذا الصامت مقابل في العربية؛ إال أن ال

  .بثالث نقاط أعاله عند الكتابة بالحرف العربي

NY الحرفان مجتمعين رمزا لصوت واحد يرمز له في الكتابة الصوتية بالرمز عدي )n(  ،

المنقوط ) ن(وليس لهذا الصامت مقابل في العربية؛ إنما ترمز له الماليوية بالرمز 

 .عند الكتابة بالحرف العربي) ـپ(و أسفله بثالث نقاط أعاله أ

SY الحرفان مجتمعين رمزا لصوت واحد يرمز له في الكتابة الصوتية بالرمز عدي)š( ،

 ).ش(ويقابله في العربية الحرف 

GH  الحرفان مجتمعين رمزا لصوت واحد يرمز له في الكتابة الصوتية بالرمز عدي)ġ( ،

  ).غ(ويقابله في العربية الحرف 

KH الحرفان مجتمعين رمزا لصوت واحد يرمز له في الكتابة الصوتية بالرمز عدي)x( ،

  ).خ(ويقابله في العربية الحرف 

وليس لها مقابل مكتوب في  ). '( يرمز لهذا الصائت في الكتابة الصوتية بالرمز ) الهمزة(

 -  كتابة - بدوءة الماليوية؛ إال أنه يمكن االهتداء إلى موضعه في أوائل الكلمات الم

 :بصائت؛ نحو

  

  الكلمة في الماليوية       الكتابة الصوتية  

    ada     'ada موجود 

    ini     'ini هذا 

    ubat     'ubat دواء 

    era     'era حقبة 

    oleh     'oleh بواسطة 
 

ما يكون ذلك في وقد تقع الهمزة بين صائتين كما أسلفنا في الصوائت المركبة؛ وغالبا   

  :غير أن تسهيل الهمزة عند النطق ال يغير معنى الكلمة؛ نحو. الكلمات المقترضة من العربية

  

  الكلمة في الماليوية       الكتابة الصوتية    

   muamalat   mu'amalat معامالت 

   jamiah    jami'ah  جامعة 
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ن صامت وصائت، كما في وتقع الهمزة في بعض الكلمات المقترضة من العربية بي

؛ إنما يهتدى إلى وجودها لمقابلها العربي، وقد يتجوز بعض الكتّاب )Quranقرآن : (نحو

   ).'( المعاصرين في مثل هذه المواضع استخدام الرمز 

الذي ينطق ) k(ويكون لصوت الهمزة مقابل مكتوب في بعض الكلمات، وهو الرمز   

إذا لم يليه صائت، سواء وقع في وسط الكلمة أو في ) همزة(في غالبية المواضع؛ وينطق ) ك(

  :آخرها؛ نحو

  الكلمة في الماليوية       الكتابة الصوتية

    budak    buda'  طفل 

    nikmat    ni'mat  نعمة 

    makna    ma'na  معنى 

    iklan    i'lan  إعالن 
  :ويةالصوامت العربية غير الواردة في اللغة المالي. ب

تبدل منها صوامت أخرى قريبة المخارج في الكلمات المقترضة من العربية، ويختلف 

نطق هذه الصوامت تبعا الختالف اللهجات المحلية الماليوية؛ فمنهم من ينطقها مبدلة بالحرف 

القريب المخرج في الماليوية، ومنهم من ينطقها على هيئتها في العربية، ومنهم من يقارب 

  :نحو. تلك الهيئة
  الكلمة المقترضة مبدال فيها الصامت   الكتابة الصوتية  الصامت العربي    

 salji    ثلج      t      ث

 sihir    سحر      h      ح

 azab    عذاب      d      ذ

 sabar    صبر      s      ص

 darab    ضرب      d      ض

 khat    خط      t      ط

 hafaz    حفظ      z      ظ

 akal    عقل      ‘      ع

 fakir    فقير      q      ق

    

 أورده الباحث من مواطن االختالف بين قواعد الكتابة الماليوية والكتابة ولعل ما

الصوتية الدولية يكون كافيا لالسترشاد به في قراءة األمثلة المجتلَبة؛ كفايةً تغنينا عن الكتابة 

  .الصوتية لكل كلمة مكتوبة وفق قواعد كتابة اللغة الماليوية بالحرف الالتيني
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  عالماته وأقسامه: ويةاالسم في اللغة المالي
يقسم اللغوييون الماليويون الكلم في اللغة الماليوية احتكاما إلى ثالث محددات رئيسة؛   

الداللة المعجمية للفظ، والوظيفة التركيبية التي يؤديها في التراكيب اللغوية المختلفة، : هي

ع من أنواع الكلم بلواصق والبنية الصرفية التي تعتمد نظاما إلصاقيا متمايزا يختص فيه كل نو

  .تميزه عن غيره

    

  :)١(وباعتماد هذه المحددات فإن الكلم في اللغة الماليوية تؤول إلى أربعة أقسام

  ).kata namaلفظ االسم (ويقابله في الماليوية مصطلح : nameاالسم . ١

تستخدم ؛ و)kata sifatلفظ الصفة (ويقابله في الماليوية مصطلح : adjectiveالوصف . ٢

  ).adjektif(الدراسات المحدثة المصطلح المقترض من اإلنجليزية 

  ).kata kerjaلفظ الفعل (ويصطلح عليه في الماليوية بـ: verbالفعل . ٣

  ).kata tugasلفظ الوظيفة (يسمى في الماليوية : function wordأداة وظيفية . ٤

 قسما خامسا يقابله في العربية اسم ومن اللغويين الماليويين من يزيد على هذه األقسام  

بيد أن جّل اللغويين . )٢()kata seruanلفظ المناجاة (الفعل؛ ويصطلح عليه في الماليوية بـ

  ).kata tugasاألداة (يدرجونه ضمن قسم 

  

  :عالمات االسم

  :يمكن االهتداء إلى اسمية اللفظ بعالمات مميزة؛ هي  

  :)٣(صةداللته المعجمية على ذات مخصو: أوالً

مذياع (، و)arnabأرنب (، و)botolقارورة : (كالداللة على شيء مخصوص؛ نحو  

radio(؛ أو الداللة على معنى مجرد، نحو) : إثمdosa(و ،) سببpunca(و ،) أثَرkesan( ؛

، أو أسماء األماكن، )Ibrahimإبراهيم : (أو الداللة على مسمى العلم من أسماء األناسي، نحو

، وما )akuأنا : (ومن األسماء ما يفيد اإلضمار، نحو). Kuala Lumpurور كوااللمب: (نحو

ثالثة : (؛ أو الداللة على العدد، نحو)bawahتحت (، و)atasفوق : (يدل على الجهة، نحو

tiga.(  

  

                                                 
(1) Karim, Nik Safiah dll., (1997), Tatabahasa Dewan, (5th ed.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, p.85 
(2) Zaaba, Pelita Bahasa Melayu, p.96 
(3) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, (1994), Nahu Melayu Moden, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 
p.4-9; Hassan, Abdullah, (2004), Tatabahasa Bahasa Melayu, (4th ed.), Pahang: PTS publication, 
p.114-115 
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  :)١(البنية الصرفية: ثانيا

 تعتمد اللغة الماليوية نظاما اشتقاقيا إلصاقيا في توليدها لأللفاظ؛ يستدل من  

فكل نوع من أنواع الكلم يختص بلواصق تلحق أصل .  إلى نوع الكلم-  غالبا - خالله 

الكلمة، وتضفي إليه داللة إضافية تجتلبها الداللة العامة لالصقة؛ تزيدها على الداللة 

  .المعجمية لألصل

؛ وهو اللفظ المجرد من )kata akarاللفظ الجذر (وقد تلحق هذه اللواصق بـ  

اللفظ األصل ( أنها قد تلحق ألفاظا مشتملة على اللواصق، وتسمى حينئذ كما. الزوائد

kata dasar .(أما اللفظ المشتق في كال الحالين فيسمى بـ) جخراللفظ المkata 

terbitan.(  

؛ )pelajar(فتصبح ) -pel(؛ تلحق به الالصقة القبلية )ajar(ومثال ذلك اللفظ الجذر   

لتصير إلى اللفظ ) an-(صال لمشتق آخر بإلحاق الالصقة البعدية ثم يكون هذا اللفظ المشتق أ

  ).pelajaran(المشتق 

  
      )-pel(     الالصقة      )an-(   الالصقة       

ajar    pelajar   pelajaran 
  )لفظ الجذر      (    )مشتق من لفظ الجذر(    )مشتق من لفظ األصل      (

  

: ؛ أو اسما، نحو)makanيأكل : (، نحووال يخرج لفظ الجذر من أن يكون فعال  

ويشتق منها ). tentangعن : (؛ أو أداة، نحو)besarكبير : (؛ أو وصفا، نحو)jalanطريق (

 :)٢(جميعا االسم بإلحاق اللواصق الخاصة باالسم، على النحو التالي

  
makan makanan   jalan  perjalanan 

besar  kebesaran   tentang pertentangan 

   
واللواصق تكون مختصة إما باالسم أو الفعل أو الوصف، وليس ثمة لواصق مختصة 

أي أن اللواصق تدّل على نوع الكلم، وتحول اللفظ إلى االسمية أو الفعلية أو . )٣(باألداة

حروف (ويصطلح على تسمية اللواصق في الماليوية بـ. الوصفية؛ ولكلٍّ لواصقه المختصة به

                                                 
(1) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.4-9; Hassan, Abdullah, 
Tatabahasa Bahasa Melayu, p.23  
(2) Hassan, Abdullah & Mohd, Ainon, (1994), Tatabahasa Dinamika, (1st ed.), Kuala Lumpur: Utusan 
Publication, p.133-134 
(3) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.40 
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؛ وتنقسم اللواصق االسمية إلى أربعة )Imbuhanاللواصق (أو ) Huruf Penambahالزيادة 

 :)١(أقسام؛ هي

  

  :Imbuhan Awalanلواصق قبلية . أ
 الالصقة القبلية الجذر المشتق

pelakon ممثِّل lakon pe- 

pencuci منظِّف  cuci pen- 

Pembeli مشتري beli pem- 

pengelak داِفعم elak peng- 

pengebom رمفج bom penge- 

Pelajar طالب ajar pel- 

ketua رئيس tua ke- 

Pertanda مؤشِّر tanda per- 

Juruwang محاِسب wang juru- 

Ekawarna تلوين warna eka- 

mahasiswa جامعي siswa maha- 

Dwibahasa ثنائي اللغة bahasa dwi- 

tatamusik قواعد موسيقية musik tata- 

 
  :Imbuhan Akhiranصق بعدية لوا. ب

 الالصقة القبلية الجذر المشتق

makanan طعام makan -an 

Jutawan مليونير juta -wan 

seniwati فنانة seni -wait 

budiman أديب budi -man 

hadirin/hadirat حضور hadir -in   -at 

Ustazah أستاذة ustaz -ah 

ilmiah علمية ilm -iah 

dunyawi يويدن  dunya -wi 

                                                 
(1) Ibid., p.54-65 
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  :Imbuhan Apitanلواصق ثنائية . ج
 الالصقة القبلية الجذر المشتق

perniagaan تجارة niaga per-…-an 

pendapatan دخل dapat pen-…-an 

keyakinan يقين yakin ke-…-an 

Perasaan مشاعر rasa pe-…-an 

pembatalan إلغاء batal pem-…-an 

pengambilan أخذ ambil peng-…-an 

pelajaran تعلم ajar pel-…-an 

  

  :Imbuhan Sisipanلواصق بينية . د
 الالصقة القبلية الجذر المشتق

telapak  القدم(أخمص(  tapak -el- 

kemuncak قمة kuncak -em- 

serabut مشغول sabut -er- 

إلبدال تخضع عملية االشتقاق اإللصاقي للقواعد الصوتية المختلفة من اإلدغام وا  

  :من ذلك مثالً. والحذف؛ تبعا لطبيعة الفونيمات المتعاقبة إثر اإللصاق
  الالصقة      الجذر      المشتق    لتغير الصوتيا

  -berumah    rumah     ber      اإلدغام

  -penyapu    sapu      pe      اإلبدال

  -penari     tari      pen      الحذف

فلكل .  ال تصدق جميعها على اللفظ الواحدوهذه اللواصق على قياسية استخدامها؛ فإنها  

وقد يأبى السماع ما . الصقة دالالت متعددة تتباين تبعا للداللة المعجمية للجذر الذي تلحق به

) جلس(من المادة المعجمية ) انفعل( بوزن – في العربية –هو قياسي؛ تماما كامتناع اإلتيان 

  .على سبيل المثال

 حسبنا –ذكر الدالالت التي تؤديها اللواصق االسمية؛ بل ولسنا في مقام اإلسهاب في   

 الوقوف على حقيقة اختصاص بعض اللواصق باالسم، وتمييزها –فيما تقتضيه حاجة الدراسة 

  .له عن بقية أنواع الكلم
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  :)١(صالحية وقوعه في المواقع اإلعرابية المختصة باالسم: ثالثاً

يب اللغوية المختلفة؛ ال ينبغي أن يشغلها لالسم مواقع إعرابية خاصة به في التراك  

وقد ال يستدل إلى . )٢(فالمسند إليه على سبيل المثال في اللغة الماليوية ال يكون إال اسما. سواه

 إال بهذه العالمة؛ ذلك أن من األلفاظ ما يكون – في بعض التراكيب اللغوية –اسمية اللفظ 

  .مية؛ فتُستخدم على بنيتها التركيبية اسما وفعالعلى صيغة الفعل، وال تُشتَق منها صيغة اس

؛ فإن )membahayakan kesihatanMerokok التدخين يضر بالصحة : (ففي نحو

إنما يتحدد كونها .  تستخدم اسما-  التي هي بنية فعلية في األصل - ) merokokيدخِّن (لفظة 

  .اسما أو فعال بحسب الموقع اإلعرابي الذي يِرد فيه

؛ تستخدم في األصل باعتبارها وصفا؛ لكن تتعين )tinggiمرتفع (لفظة ومثل ذلك 

  :اسميتها إذا ما وقعت موقع المسند إليه، نحو

  )pokok itu dua puluh kakiTinggi ارتفاع تلك الشجرة عشرون قدما (

  :في قولك) putihأبيض (وكذلك لفظة 

  ).melambangkan kesucianPutih البياض يرمز للطهارة (

من األلفاظ ما يقع أداة أو اسما أو وصفا؛ يحدد ذلك من خالل الوظيفة و  

؛ فقد )٣()dalam  (كما في نحو . التركيبية التي يؤديها اللفظ في التركيب اللغوي

 الخزانة فيادخرتُ ذلك المال : (في قولك) في(بمعنى ) حرف جر(تِرد حرف اعتماد 

 petidalamDuit itu saya simpan (ِرد وصفا بمعنى ؛ وقد ت)في نحو) عميق :

؛ كما أنها قد تِرد اسما بمعنى ) dalamPerigi itu terlalu جدا عميقةتلك البئر (

  : في) عمق(
  ).nya lubuk itu tiga kali orangDalam تلك الحفرة مقدار ثالثة أشخاص عمق (- 

ليها من خالل البنية من الواضح أن اسمية اللفظ فيما تقدم من أمثلة ال يمكن االهتداء إ  

ويذهب بعض اللغويين الماليويين إلى . الصرفية؛ بل بصالحية وقوع اللفظ موقع المسند إليه

  . )٤(تقدير اسم محذوف يسبق المسند إليه حال وقوعه فعال أو وصفا
  ): merokok(فيقال في 

  ) membahayakan kesihatanmerokok Tabiat  تضر بالصحة التدخين عادة(

  

  

                                                 
(1) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.7-10 
(2) Hassan, Abdullah and Mohd, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.143 
(3) Zaaba, Pelita Bahasa Melayu, p.106 
(4) Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa Dewan, p.122 
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  ): putih(ال في ويق

  ).melambangkan kesucianputih Warna  يرمز للطهارة األبيض اللون(

حروف ( الموقع اإلعرابي التالي لـ– أيضا - ومن المواقع اإلعرابية المختصة باالسم   

ويصطلَح في . ؛ أي الموقع اإلعرابي لالسم المجرور بحرف الجر)Kata Sendiاالعتماد 

 بحروف االعتماد ألن االسم الذي يليها يعتمد عليها في وصول معنى ما الماليوية على تسميتها

  .)١(قبلها إليه

بعده؛ وكذا ) ituذلك (و) iniهذا (ومن عالمات االسم صالحية اإلتيان بأداة اإلشارة 

. ؛ وصالحية وقوع الوصف بعده مع امتناع وقوعه قبله)٢ ()yangالذي (أداة الربط الموصولة 

فإن كان مرجعية . )٣( الماليوية لفظ عام لما يِصف االسم والفعل على السواءفالوصف في اللغة

الوصف فعال جاز تقدمه عليه أو تأخره؛ وإن امتنع تقدم الوصف على اللفظ كان دليال على 

  .)٤(اسميته

؛ فال يشغل )٥( صالحية وقوعه بعد العدد أو ضميمته– كذلك –ومن عالمات االسم 

إال ) nya(وكذلك ال يقع قبل ضمير الغائب الدال على الملكية . )٦(سمهذا الموقع إال اال

  :؛ فإن وقعت بعد ما يحتمل االسمية والوصفية تعينت اسميته، نحو)٧(االسم

  ).nya melebihi gajahBesarته تفوق الفيلة ضخام(

  

  :أقسام االسم

  .)٨(والعلم والضميراسم الجنس : ينقسم االسم في اللغة الماليوية إلى ثالثة أقسام؛ هي  

  :Common Nounاسم الجنس : أوال

ويراد به كل ). Kata Nama Amلفظ االسم العام (ويصطلح عليه في الماليوية بـ  

إثم (و) bukuكتاب : (؛ نحو)٩(اسم يحيل إلى ما هو من جنس واحد؛ محسوسا كان أو مجردا

                                                 
(1) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.6 
(2) Ibid, p.3-5 

أسرار األنباري، : عند النحاة األوائل في النحو العربي؛ انظر) نعت الفعل(ُأطلق على الحال مصطلح ) ٣(
 .١٥٢، صالعربية

(4) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.131 
  .١٠٤-١٠١سيأتي التفصيل في المراد بضميمة العدد في مبحث قريب إن شاء اهللا؛ ص ) ٥(

(6) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.6; Hassan, Abdullah and Mohd, 
Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.134 
(7) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.7; Hassan, Abdullah, Tatabahasa 
Bahasa Melayu, p.121 
(8) Othman, Arbak, (1981), Tatabahasa Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise, p.33; 
Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa Dewan, p.86 
(9) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.34; Haji Omar, Asmah, (1993), Nahu Melayu 
Mutakhir, (4th ed.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p.27 
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dosa .(كتب الحرف األول من اسم الجنس بالحرف الالتيني الصغير وي)Small Letter ( إذا

  .)١(لم يتصدر الجملة

وإذا ما استُخدم اسم الجنس في التركيب اللغوي مجردا من أية أداة، فإنه يدّل على   

أما إذا ُأريد التعيين بالداللة على مسمى معين؛ فإن أداة . الشيوع واستغراق أفراد الجنس

لإلشارة إلى قريب، ) ini: (الماليوية أحد لفظينالتعيين اإلشارية تُجتلَب بعده؛ وهي في اللغة 

ويلزم وقوع أداة التعيين اإلشارية في نظم الكالم بعد االسم؛ ويمتنع . لإلشارة إلى بعيد) itu(و

  .اجتالبها قبله

يتباين ) itu(و) ini(وحتى ال يقع االلتباس في األمر؛ ينبغي توضيح أن لفظتي   

 لتعيين المشار إليه المذكور )٢(مختلفتين؛ فقد تُستخدم أداةًاستعمالهما بين وظيفتين تركيبيتين 

أما إذا لم . )٣ ()penentuالمحدد أو المعين (صراحة في المركب االسمي ذاته، وتسمى حينئذ 

يذكر المشار إليه قبلها في المركب االسمي ذاته؛ فإنها تقوم حينئذ بوظيفة تركيبية مغايرة، 

؛ أحد أنواع الضمائر في اللغة )Ganti Nama Tunjukة ضمير اإلشار(وهي وظيفة 

  .)٤(الماليوية

ضميرا لإلشارة؛ إذ يمتنع ) itu(و) ini(وال يجوز دائما وقوع لفظتي اإلشارة   

فقد يقع لفظ اإلشارة . في بعض التراكيب اللغوية اإلتيان بهما على هيئة الضمير

ا لحروف االعتماد، لكن يتعين ضميرا في موضع المسند إليه أو المفعول به أو تالي

في تراكيب لغوية أخرى ذكر المشار إليه قبله صراحة؛ ويصطلح على تسميته حينئذ 

؛ ومن ثم ال )االسم(ال ) األداة(، ويصنف ضمن قسم )أداة التعيين اإلشارية(بـ

يخضع لمقولة التعريف والتنكير، وإنما يقوم بوظيفة تركيبية تتمثَّل في تعيين المشار 

  .إليه

الرسم التوضيحي التالي يبين ما يحاول الباحث إيضاحه من كون لفظ اإلشارة يتراوح   

  .بين وظيفتين تركيبيتين متباينتين؛ تبعا لطبيعة التركيب اللغوي الذي ترد فيه

  

  

                                                 
(1) Hassan, Abdullah and Mohd, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.119 

ذات وظيفة نحوية ما، ويصعب تصنيفها تحت أي قسم ألفراده كلمة غير متصرفة؛ : particleاألداة ) ٢(
 كي، رمزي،ـبعلب: إلخ؛ انظر ..وظيفة نحوية محددة ومعنى معجمي؛ كاألسماء واألفعال والصفات والضمائر

  .٣١٦، ص  دار العلم للماليين: بيروتم،١ ،)١ط(، معجم المصطلحات اللغوية ،)م١٩٩٠(
، ويراد به األداة التي تعين االسم في المركب االسمي على determinerح  يقابله في اإلنجليزية مصطل)٣(

  :انظر. وجه من التعيين والتحديد
Salleh, Ramli dll., (1997) Kamus Linguistik, (1st ed.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p.180 
(4) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.14 
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  أنواع الكلم

  

  أداة        وصف      فعل        اسم

  

   إشاريةأداة تعيين             ضمير  اسم جنس     علم

  )معين/محدد(

 (Itu/Ini)  

  ضمير إشارة 

  )معرفة متعينة(

           (Itu/Ini)  

  

عرفنا أن اسم الجنس في اللغة الماليوية يكون داال على استغراق أفراد الجنس إذا ما   

ويحتمل فيه حينئذ الداللة على اإلفراد أو الجمع؛ . ورد مجردا من قرائن التعريف والتنكير

يحتمل أن يكون المقصود منه ) Dia ada rumahعنده بيت : (في نحو) rumahبيت (كلمة ف

  . )١(؛ وكال المعنيين وارد في هذه الجملة)بيوت(أو ) بيت(

ويكون اسم الجنس داال على ذات متعينة مخصوصة إذا دلّت على التعيين 

أما إذا . بعده) itu(أو ) ini(قرينة من قرائن التعيين؛ كاجتالب أداة التعيين اإلشارية 

في اللغة ) -se(أردنا تأدية معنى التنكير والشيوع؛ فإننا نستعين بأداة التنكير 

  .الماليوية

 تؤدي – كغيرها من اللواصق –من اللواصق؛ وهي ) -se(ويعد اللغويون الماليويون   

ي التي تؤديها في وقد حصر اللغويون المعان. عدة معان متباينة؛ تبعا للفظ الذي تلحق به

 :)٢(خمسة؛ هي
 

 :؛ ومثاله)واحد(معنى العدد   .أ 
Dia dan  saya   tinggal  sekampung 

  اقرأ من اليسار    هو  و  أنا    يقيم    واحدة  قرية  )حرفياً(

  )هو وأنا نقيم في قرية واحدة: أي(  
 
 

                                                 
(1) Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu Mutakhir, p.28 
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.95 
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 :؛ ومثاله)من ابتداء الغاية إلى انتهائها(معنى استغراق الزمن  .ب 

Dia menderita   seumur  hidup 

  اقرأ من اليسار    هو    يعاني          عمر  حياة    )حرفياً(

  )عانى طوال العمر: أي(    

  

 :معنى التعاقبية الفورية؛ ومثاله  .ج 

Setibanya  di  rumah, dia terus mandi 

  اقرأ من اليسار     وصوله   في  هو     بيت  فورا       يغتسل  )حرفياً(

  )البيتاغتسل فور وصوله : أي(  

 

 :معنى التأكيد؛ ومثاله  .د 

Sesunggunya     Allah  lebih  tahu  niat  kita 

  اقرأ من اليسار      حقيقي      اهللا  يعلم    أكثر  نية  نحن  )حرفياً(

  )حقا، اهللا أعلم بنوايانا: أي(  

  

  :معنى التنكير. هـ

صل على اسم الجنس؛ يف) -se(وال يتأتى هذا المعنى إال عند دخول الالصقة 

. )١ ()Penjodoh Bilanganضميمة العدد (بينهما ما يصطلح عليه في الماليوية بـ

واألصل في استخدام ضميمة العدد أن تقع بين العدد والمعدود؛ ولما كان في الالصقة 

)se- ( معنى العدد) واحدsatu() فصل بينها وبين اسم الجنس بعدها )٢؛ لزم أن ي

  .بضميمة العدد

 العدد اسم يقع بعد العدد ويسبق المعدود؛ يكون حقله الداللي والمراد بضميمة

 إلى شكل المعدود أو هيئته الظاهرية أو -  غالبا –مشتمال على معنى المعدود، ويلِمح 

  . صنفه

فمنهم . وقد اختلف الباحثون في التواضع على مقابل للمصطلح الماليوي في العربية

اسم (، وترجمه باحثون آخرون إلى مصطلح )٣ ()المصنفات العددية(من ترجمه إلى مصطلح 
                                                 

 رسالة ماجستير ،الداللية، أثر اللغة العربية في اللغة الماليزية من الناحية )م١٩٩٠ (، زكيالرحمن، عبد) ١(
 .٥١٨، ص غير منشورة، جامعة األزهر، القاهرة

  ).one(على معنى العدد ) a/an(ك إلى حد ما داللة أداة التنكير اإلنجليزية  يشبه ذل)٢(
 .٥١٨ المصدر نفسه، ص )٣(
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وقد اختار بعض الباحثين . )٢ ()المكافئ العددي(، وفريق ثالث ارتضى تسميته بـ)١ ()معياري

، وجعل )المسمى األعلى درجة(، التي تعني )٣ ()coefficient(مقابال له في اإلنجليزية 

 وهو مصطلح في اإلنجليزية يعرف ،)٤ ()classifierالمصنِّف (بعضهم مقابال له مصطلح 

كلمة في المركب االسمي تُعين نوعا من األنواع التي يمكن أن يقع تحتها االسم "على أنه 

 .)٥("المصنَّف

أولى من بقية التسميات؛ ذلك أنه يشكِّل ) ضميمة العدد(ويرى الباحث أن تسميته بـ

 يجوز الفصل بين عنصريها في مع العدد ضميمة تتصرف تصرف الكلمة الواحدة، وال

  ).countableما هو قابل للعد (الماليوية عند دخولها على 

 لعدم داللة – على الرغم من كونه كذلك –وال يحبذ الباحث تسميته بالمصنِّف 

وكذا ال يؤثر الباحث تسميته . المصطلح على اختصاصه بالعدد، ولزوم اجتالبه معه

واألقرب في رأي الباحث . نيف ال يكون للعدد بل للمعدودألن التص) المصنِّف العددي(بـ

مع اإلشارة إلى أنه يكتنف داللة تشير إلى تصنيف المعدود ببيان ) ضميمة العدد(تسميته بـ

  .هيئته وشكله العام

؛ )٦(وتجدر اإلشارة إلى أن العدد المجتِلب لضميمته ينبغي أن يكون عددا غير ترتيبي

يلي العدد غير الترتيبي ضميمة العدد فالمعدود في نظم الكالم؛ أي ويجب التزام التعاقب بأن 

  ).المعدود+ ضميمة العدد + العدد غير الترتيبي : (أنه ينبغي التزام النسق التالي

أما ماهية ضميمة العدد فهي ألفاظ معينة داللتها أعم من داللة المعدود؛ تبين عادة 

 اللغات تحتوي على ضميمة العدد؛ فالعربية ليس بها وليس كل. شكل العدود أو هيئته العامة

 .)٧(هذا االستعمال، بينما تستعملها الماليوية والصينية على نحو من الوجوب واالطراد
 
 

                                                 
نظرات : (، أهم مالمح النظام الصرفي للغتين العربية والماليوية)م١٩٩٢( الرزاق حسن، عبد محمد، )١(

 .٤٣، ص بروناي، برونايجامعة ، الدولي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالمؤتمر، )تقابلية
 االسمية المركبات تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية على مستوى دراسة، )م١٩٩٦( طيب، مت فا، ) ٢(

 .٨٠، ص عمان، األردناألردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ،والوصفية والفعلية
(3) Winstedt, R., (1957), Malay Grammar, (5th ed.), London: Oxford Univerity Press, p.129; Haji 
Omar, Asmah and Sabiah, Rama, (1968), An Introduction to Malay Grammar, (1st ed.), Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p.19;  
(4) Sulaiman, Othman, (1975), Bahasa Malaysia For Everyone, (1st ed.), Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, p.24; Salleh, Ramli dll., Kamus Linguitik, p.184 

 .٩١، صمعجم المصطلحات اللغويةبعلبكي، رمزي،  )٥(
، وهو العدد الذي توافق صيغته عادة Cardinal Numberتُجتَلب ضميمة العدد مع األعداد غير الترتيبية  )٦(

، وهو العدد الذي Ordinal Number؛ ويقابله العدد الترتيبي )د، اثنان، ثالثةواح(الصيغة المستعملة في العد 
معجم بعلبكي، رمزي، : انظر). أول، رابع: (تدل صيغته على ترتيبه قياسا على أعداد تسبقه أو تليه، نحو

  .٣٥١، ٨١، صالمصطلحات اللغوية
(7) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.127 
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  :من أمثلة العدد غير الترتيبي المقترن بضميمته

  
tiga   buah  kereta 

   اقرأ من اليسار    ثالثة        سيارة              )حرفياً(

  )ة عددضميم (

  )ثالث سيارات: أي(  

  
dua   batang sungai 

   اقرأ من اليسار    اثنان        نهر               )حرفياً(

  )ضميمة عدد (

  )نهران: أي(  

  

وكل معدود يقترن . ولكل ضميمة عدد داللة معجمية تِصف شكل العدود وهيئته العامة  

؛ بمعنى أن كل معدود يلزم اقترانه بإحدى ألفاِظ ضميمِة العدد على وجه التالزم ال االختيار

  .المحددة سلفا في اللغة الماليوية) الضمائم(بضميمة بعينها من ضمن قائمة المفردات 

 :نذكر من قائمة الضمائم العددية في الماليوية على سبيل المثال ال الحصر  

  
buah      ضميمة عدد لألشياء الكبيرة كالسيارات والمنازل.  

biji      ألشياء الصغيرة كالحبوب والفواكهضميمة عدد ل.  

ekor      ضميمة عدد للدواب والطيور.  

batang    ضميمة عدد لألشياء الرفيعة الطويلة.  

orang     ضميمة عدد للعاقل.  

    

 Penjodohضميمة العدد(وتُنبه كتب اللغة الماليوية إلى ضرورة التفريق بين 

Bilangan (عرف بـوبين ما ي)م المقاييس واألحجاUkuran & Sukatan() فليس من . )١

خمسة أمتار (، )ثالثة مالعق سكر(، )أربعة أرغفة خبز: (ضميمة العدد ما يِرد في نحو

ما هو غير قابل للعد (؛ وإنما يعد ذلك من المقاييس واألحجام مما يكون في )قماش

Uncountable( ؛ أما ضميمة العدد فتكون في) ما هو قابل للعدCountable() ٢(. 

                                                 
(1) Hassan, Abdullah and Mohd, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.132-133 
(2) Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu Mutakhir, p.30-31 
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: ولعّل مما يقرب من ضميمة العدد الماليوية في االستعمال العربي قولهم مجازا نحو 

؛ على أن هذا االستخدام المجازي في العربية على )ثالثة أغنام: (بمعنى) ثالثة رؤوس غنم(

  .وجه الجواز ال الوجوب كما في الماليوية

عند اقترانها باسم الجنس ) -se(ة تُطبق قاعدة وجوب اإلتيان بضميمة العدد مع الالصق  

  : ويجب حينئذ في نظم الكالم التزام النسق التالي. ألداء معنى التنكير

  )اسم الجنس+ ضميمة العدد + أداة التنكير (

، أو -  كالوصف مثال –فإذا انتفى شرط من هذه الشروط؛ كأن يكون المعدود غير اسم جنس 

وإنما تؤدي معنى . فصل بينهما؛ لم تكن لمعنى التنكيرأن يكون اقترانها به دون ضميمِة عدٍد ت

  ).-se(آخر من المعاني التي ذكرناها عند الحديث عن الالصقة 

 :ومن ثم يكون معنى الشيوع متأتيا في نحو  

  
seorang  Lelaki 

   اقرأ من اليسار        رجل              )حرفياً(

  )أداة تنكير()    ضميمة عدد        (             )رجٌل: أي(

  

sebuah  kereta 

   اقرأ من اليسار        سيارة              )حرفياً(

  )أداة تنكير)    (ضميمة عدد        (             )سيارةٌ: أي(

  

وبناء على ما سبق، يقسم اللغويون الماليويون اسم الجنس في اللغة الماليوية إلى 

 Bilangan   العدد-  Nama Am Sebenarاسم الجنس الحقيقي : ()١(ثالثة أقسام؛ هي

  ).Penjodoh Bilangan ضميمة العدد - 
  االسم

  

  اسم جنس        ضمير      علم

  

 ضميمة العدد    العدد  اسم جنس حقيقي

 
                                                 
(1) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.126 
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  :Proper Nounالعلم : ثانيا

، ويعرف )١()Kata Nama Khasلفظ االسم الخاص (في الماليوية بـ يصطلَح عليه  

وتُعد اللغة الماليوية . )٢("المختص الذي يحيل إلى شخص أو مكان ليميزه عن غيرهاالسم "بأنه 

كل ما سمي به ذات معينة علما يجب كتابة الحرف األول منه بالحرف الالتيني 

وقد يتكون العلم من عدة كلمات؛ وينبغي حينئذ كتابة الحرف األول . Capital Letterالكبير

البيت (، و)Ismailإسماعيل : (؛ نحو)٣(م بالحرف الالتيني الكبيرمن كل كلمة في هذا العل

  ).Persatuan Bahasa Melayuمجمع اللغة الماليوية (، و)Rumah Putihاألبيض 

وينبغي أن ال نغض الطرف عن كون اللغة الماليوية لغة ليست إعرابية؛ فهي   

دقيقا؛ وإنما تنزع ال تُعنى بإعراب كل عنصر من عناصر التركيب اللغوي تفصيال وت

ومن . إلى تحديد الوظائف التركيبية التي تؤديها تلك العناصر في أداء المعنى المراد

 Dr. Mohammad Ismailالدكتور محمد إسماعيل حضر : (ثم فإن الجملة البسيطة

datang( بحث فيها إعراب؛ ال ي)كلٌّ على حدة؛ وإنما ) إسماعيل(و) محمد(و) الدكتور

في الجملة، ) Subject(مسندا إليه ) الدكتور محمد إسماعيل(لتركيب يوصف فيها ا

  ).Predicate(مسندا ) حضر(و

ويتضح من المثال السابق أن مسمى العلم المسبوق بألقاب اجتماعية، يعد اللقب   

؛ متَِّخذا موقعا إعرابيا واحدا، ال عدة مواقع )٤(فيه منه، ويعامالن معاملة اللفظ الواحد

في ) Rumah Putihالبيت األبيض (وكذلك الحال في العلم متعدد األلفاظ؛ فـ. إعرابية

األصل موصوف وصفة؛ لكنه يشكِّل وحدة واحدة تدل على متعين واحد؛ يوصف بكونه 

  .علما

  :)٥(وقد عدد اللغويون الماليويون ما يكون علما، فأوصلها بعضهم إلى أحد عشر؛ هي  

 :الشخص .١

الدكتور أحمد (، )Muhammadul Bakirمحمد الباقر(، )Abdullahعبد اهللا : (نحو

Dr. Ahmad( ،) السيدة زكيةPuan Zakiah.( 

ويجدر التنبيه مرة أخرى إلى أن اللغة الماليوية تَعد اللقب االجتماعي جزءا من العلم 

عنصران لوحدة واحدة هي العلم، ) Zakiahزكية (و) Puanالسيدة (الشخصي؛ فالكلمتان 

                                                 
 .٤/٢٧٦، المقتضبالمبرد، : انظر. على العلم) االسم الخاص( أطلق المبرد مصطلح )١(

(2) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.33 
(3) Hassan, Abdullah and Moha, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.119 
(4) Zaaba, Pelita Bahasa Melayu, p.109 
(5) Hassan, Abdullah and Moha, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.118 
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ان جزأين منفصلينوال يكما تجدر اإلشارة إلى أن اللقب االجتماعي في الماليوية يقع . عد

  .قبل االسم ال بعده

 ,Puanالسيدة (، )Encik, Cik, Tuanالسيد : (من األلقاب االجتماعية في الماليوية

Cik Puan, Mak Encik( ،) الحاج، الحاجةTuan Haji, Hajah( ،) معالي، صاحب

، )Saudaraاألخ (، )Tan Sri, Tan, Yang Berhormat, Datukشا السعادة، البا

  ).Ustazahأستاذة (، )Ustaz, Cikguأستاذ (، )Saudariاألخت (

وتُنَبه كتب اللغة الماليوية على أهمية التفريق بين استخدام بعض هذه األلفاظ في 

ماعي تسبق العلم تُستخدم فيها على أنها لقب اجت: حالتين متباينتين؛ الحالة األولى

والحالة . الشخصي، وتُعد جزءا منه؛ ويكتَب الحرف األول منها بالحرف الالتيني الكبير

؛ يكتب الحرف األول منها بالحرف )اسم جنس(تُستخدم فيها هذه األلفاظ على أنها : الثانية

 :؛ كما في نحو)١(الالتيني الصغير

  
seorang  profesor bahasa 

   اقرأ من اليسار            أستاذ  لغة               )حرفياً(

  )أداة تنكير)    (ضميمة عدد        (           )أستاذ لغة: أي(

  

dua orang  sarjan 

   اقرأ من اليسار    اثنان    جراح                  )حرفياً(

  )ضميمة عدد     (          )جراحان: أي(

 
فإذا ما وقعا ألقابا؛ . سابقين اسما جنسفي المثالين ال) sarjan(و) profesor(فكلمتا 

كانا جزءا من العلم المركب، ولِزم كتابة الحرف األول منهما بالحرف الالتيني الكبير، كما 

  ).Profesor Hassan(، و)Sarjan Ali: (في نحو

  : )٢(وقد قسم اللغويون الماليويون العلم بناء على ما سبق إلى نوعين؛ هما

  ).Nama Gelaranلقب اجتماعي (، و)Nama Khas Benarعلم حقيقي (

 :المنصب االجتماعي .٢

كبير قضاة الدولة (، )Perdana Menteri Malaysiaرئيس وزراء ماليزيا : (نحو

Ketua Hakim Negara( ،) س األولالمدرGuru Besar.( 

                                                 
(1) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.123 
(2) Ibid, p.126 
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 :المنظمات والجمعيات .٣

الحاسب اآللي نادي (، )Persatuan Bahasa Melayuجمعية اللغة الماليوية : (نحو

Kelab Komputer.(  

 :أسماء األيام والشهور .٤

، )Januari, Februariيناير، فبراير (، )Ahad, Isninاألحد، اإلثنين : (نحو

 ).Ramdan, Syawalرمضان، شوال (

 :أسماء المنشآت المدنية .٥

) Masjid Negeraالمسجد الوطني (، )Muzium Negeraالمتحف الوطني : (نحو

 ).Istana Negera القصر الوطني(، 

 :أعالم الجنس للحيوانات .٦

علم جنس (، )Si Jalakعلم جنس للدجاج (، )Si Comelعلم جنس للقطة : (نحو

  ).Zilaلنوع من الغوريال 

 :األعالم االصطالحية .٧

الشعار الماليزي (، )Akta Dadah Berbahayaقانون المخدرات الضارة : (نحو

Perlembagaan Malaysia.( 

 :واألشياءمسميات الكتب  .٨

 ).Proton Sagaاسم سيارة (، )Al-Quranالقرآن : (نحو

 :األحداث التاريخية .٩

 Hariيوم االستقالل (، )Perang Dunia Keduaالحرب العالمية الثانية : (نحو

Mardeka( ،) ليلة القدرLailtulqadar( ،) يوم الطفل العالميHari Kanak-Kanak 

Sedunia.(  

 :المؤسسات العامة .١٠

 Majlis Agamaالمجلس اإلسالمي (، )Dewan Rakyatلس الشعب مج: (نحو

Islam( ،) راديو وتلفزيون ماليزياRadio & Televisyen Malaysia.( 

 :أسماء اهللا الحسنى و أسماء المالئكة .١١

 ,Jibrailجبريل، إسرافيل (، )Ar-Rahman, Ar-Rahimالرحمن، الرحيم : (نحو

Israfil.(  
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  :Pronounالضمير : ثالثاً

، )Kata Ganti Namaلفظ معوض االسم (يصطلح على الضمير في الماليوية بـ  

  .)١( ضميراً– استغناء عن ذكره –وتُعد كل كلمة يمكن التعويض بها عن االسم الظاهر 

؛ كلها معارف، لداللتها )٢(وعليه، فإن الضمير في اللغة الماليوية على خمسة أنواع

  :وهذه األنواع هي.  يضمر إال وقد عرفبالضرورة على متعين؛ فاالسم ال
 Ganti Nama Diri  الضمير الشخصي .١

 Ganti Nama Umum    الضمير العام .٢

 Ganti Nama Hubungan  ضمير الموصول .٣

 Ganti Nama Tanya    ضمير االستفهام .٤

 Ganti Nama Tunjuk     ضمير اإلشارة .٥

  .وتفصيلوها نحن أوالء آخذون في تناول هذه األنواع الخمسة بفضل بيان 
 

  :الضمير الشخصي، ويكون أحد أمور ثالثة: النوع األول من الضمائر

 Gantiالضمير الشخصي للشخص األول (ويسمى في اللغة الماليوية بـ: ضمير المتكلم. ١

Nama Diri Orang Pertama(؛ وضمائر المتكلم هي: 

  
  )٣(العالقة بين المتخاطبين    العدد    معناه  الضمير في الماليوية

saya    تأدب للفارق االجتماعي    مفرد    أنا  

aku    حميمية لتساوي المراتب االجتماعية    مفرد    أنا  

beta    المتكلم من البالط(لغة البالط الملكي     مفرد    أنا(  

    hampa, patik  المتكلم من الشعب(لغة البالط الملكي     مفرد    أنا(  

kita    المتكلم أعلى درجة من المخاطب    جمع    نحن  

kami    المتكلم أدنى درجة من المخاطب    جمع    نحن  

 

                                                 
(1) Haji Musa, Hashim, (1993), Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu, Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, p.347; Abdul Hamid, Khatijah, (1995), Analisis Kohesi dalam 
Karangan Bahasa Melayu Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat di sebuah sekolah, unpublished 
doctoral dissertion, Malaya University, Kuala Lumpur, 1995, p.70; Tarigan, Henry Guntar, (1995) 
Pengajaran Wacana, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995, p.126;  
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.117 
(3) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.35; Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu 
Mutakhir, p.79 
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يجوز استخدامها في ) ku(صيغة مختصرة تؤول فيها إلى ) aku(ولضمير المتكلم   

اشتريتُ : (قبل الفعل، نحو: ، والثاني)rumahkuبيتي : (بعد االسم، نحو: ؛ األول)١(موضعين

kubeli.(  

 Gantiشخصي للشخص الثاني الضمير ال((ويسمى في الماليوية بـ: ضمير المخاطب. ٢

Nama Diri Orang Kedua(؛ وضمائر المخاطب هي: 

  
  )٢(العالقة بين المتخاطبين    العدد    معناه  الضمير في الماليوية

engkau   حميمية لتساوي المراتب االجتماعية    مفرد    أنت  

awak    المخاطب أقل درجة    مفرد    أنت  

anda    رسمية    مفرد    أنت  

kamu    يع العالقات االجتماعيةلجم    جمع    نحن  

  

يجوز ) kau(صيغة مختصرة تؤول فيها إلى ) engkau(ولضمير المخاطب 

قبل الفعل، : ، والثاني)rumahkauبيتك : (بعد االسم، نحو: استخدامها في موضعين؛ األول

له صيغة مختصرة تؤول فيها ) kamu(وكذلك ضمير المخاطب ). kaubeliاشتريتَ : (نحو

، وال يجوز )rumahmuبيتك : (وز استخدامها إال بعد االسم فقط، نحو؛ ال يج)mu(إلى 

 .)٣(استخدامها قبل الفعل

 Gantiالضمير الشخصي للشخص الثالث (ويسمى في اللغة الماليوية بـ: ضمير الغائب. ٣

Nama Diri Orang Ketiga(؛ وضمائر الغائب هي: 

  
  )٤(تخاطبينالعالقة بين الم    العدد    معناه  الضمير في الماليوية

    dia    حميمية لتساوي المراتب االجتماعية    مفرد    هو  

          ia, ianya  لغير العاقل    مفرد    هو  

  beliau   رسمية    مفرد    هو  

baginda  لغة البالط الملكي    مفرد    هو  

 mereka   رسمية    جمع    هم  

                                                 
(1) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.118 
(2) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.37; Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu 
Mutakhir, p.80 
(3) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.120 
(4) Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu Mutakhir, p.81; Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu 
Melayu Moden, p.15 
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وال يجوز ). nya(والصيغة المختصرة لضمير الغائب غير مقتطَعة من غيرها، وهي   

فإن وقعت بعد ما يلتبس بكونه وصفا؛ ). rumahnyaبيته : (استخدامها إال بعد االسم، نحو

  ).Tingginya tiga kakiارتفاعه ثالثة أقدام : (، نحو)١(تعينت االسمية

. وباٍد مما سبق من أمثلة أن الضمير في اللغة الماليوية ال يميز بين المذكر والمؤنث  

غويين الماليويين لذلك بكون جنس المتكلم والمخاطب معلوم عند التخاطب يعلّل بعض الل

ولعّل . )٢(لتواجههما؛ أما الغائب فقد ُأضمر بعد أن عرف؛ فهو معلوم الجنس للمتخاطبين كذلك

 إرجاع السبب إلى نطق أهل اللغة به على هذا النحو دون – عند الباحث –األجدر في التعليل 

 .حاجة إلى علل جدلية

والماليوية ال تخص ضميرا بالمثنى؛ فإذا أردنا تأدية معنى التثنية اجتلبنا بعد الضمير   

وال يصح استخدام ذلك مع كل الضمائر؛ فاألمر ). كلتا(أو ) كال(التي تعني ) berdua(لفظة 

 :من أمثلة ذلك. )٣(منوط بالسماع في جواز االستخدام
 

  المثال      ضمير التثنية  

  kami berdua, kita berdua        المتكلم  

  kamu berdua      المخاطب  

  mereka berdua        الغائب  

    

وليس من نافلة القول اإلشارة إلى أن الماليوية ال تجيز استتار الضمير؛ فهو ظاهر 

عالوة على ذلك، فإن الماليوية تجيز إحالل . وجوبا إال في حالة الجملة الطلبية بصيغة األمر

أن ) إسماعيل( للمتكلم – مثال –فيجوز  ؛)٤(ضميري المتكلم والمخاطبالعلم الشخصي محل 

أنا أحب الماء (، والمقصود )Ismail suka air panasإسماعيل يحب الماء الحار : (يقول

أنا أحب : (، فيقال له)أحمد(كذلك يجوز أن يكون المخاطب ). Saya suka air panasالحار 

  ).Saya suka awakأنا أحبك (، والمقصود )Saya suka Ahmadأحمد 

وينبغي التنبيه إلى أن استعمال الضمائر الشخصية في اللغة الماليوية تحكمه قواعد   

وقد . اجتماعية؛ فطبيعة العالقة االجتماعية بين المتخاطبين تُحتِّم استخدام ضمير دون آخر

 واالتصاف يؤدي سوء استخدام الضمائر دون مراعاة الفارق االجتماعي إلى وقوع الحرج

                                                 
(1) Hassan, Abdullah and Mohd, Ainon, Tatabahasa Dinamika, p.125 
(2) Zaaba, Pelita Bahasa Melayu, p.127 
(3) Mohamed, Noriah, (1996), Sosiolinguistik dalam Bahasa Malaysia, Pulau Pinang: Universiti Sains 
Malaysia, p.43-45 
(4) Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.16 
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بعدم التأدب؛ ذلك أن لكل ضمير داللة اجتماعية تتمثَّل في الحميمية أوالفارق السني أو 

 .)١(الرسمية أو الملكية

وكثيرا ما يحّل العلم محل الضمير، وكذا المنصب االجتماعي؛ ويعد هذا االستخدام   

  :قالوي) إسماعيل باشا(فيكون المخاطب هو . أكثر تأدبا من استخدام الضمير
Adakah    Datuk  Ismail      baru  sampai? 

   اقرأ من اليسار     هل        باشا    إسماعيل      للتو       يصل           )حرفياً(

  )هل وصلتَ؟: هل وصل إسماعيل باشا؟، والمراد: أي(

  

  ):عليا(ويقول الوالد مخاطبا ابنه 

Ayah  suka  Ali 

   اقرأ من اليسار    الوالد        يحب    علي          )حرفياً(

  )أحبك: الوالد يحب عليا، والمراد: أي(

  

  : الضمير العام: النوع الثاني من الضمائر

ويراد به الضمير المختص الذي يستخدم للعاقل وغير العاقل على السواء، ومن   

 :)٢(أمثلته

  ):ما(لغير العاقل بمعنى ) apa(الضمير العام . ١
Saya      tahu  apa      yang  berlaku. 

   اقرأ من اليسار    أنا       يعلم                يحدث          )حرفياً(
  )ضمير عام)    (أداة ربط موصولة  (

  )أعلم ما يحدث: أي(
 
  ):أي(بمعنى ) mana(الضمير العام . ٢

Ambil      mana yang    kamu suka. 
   اقرأ من اليسار          يأخذ                 أنت     يحب    )حرفياً(

  )ضمير عام)    (أداة ربط موصولة      (

  )خذ أيّهم أحببت: أي(
 
 

                                                 
(1) Karim, Nik Safiah, (1992), Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu, (2nd ed), Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, p.93 
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.121 
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  ):من(للعاقل بمعنى ) siapa(الضمير العام . ٣
Siapa yang makan nangka, dialah yang kena getahnya 

   راقرأ من اليسا      يأكل        نانكا      هو  صمغها   يصاب      )حرفياً(
  )ضمير عام) (أداة ربط موصولة    (    )أداة ربط موصولة       (

  )، يصاب بصمغها)١(من يأكل نانكا: أي(
 
  ):متى(للزمن بمعنى ) bila(الضمير العام . ٤

Beritahu bila  dia datang. 
   اقرأ من اليسار        يخبر    هو             يأتي      )حرفياً(

  )ضمير عام      (

  )متى أتىأخبرني : أي(
 
  :اإلنجليزية) it(بمعنى ) ia(الضمير العام . ٥

Virus AIDS sangat berbahaya.  Ia    mudah menjangkit 
   اقرأ من اليسار  جدا   اإليدز  فيروس     خطير        سهل  ينتقل        )حرفياً(

  )ضمير عام        (
  )فيروس اإليدز خطير جدا، ينتقل بسهولة: أي(

  
  :الضمير الموصول: لث من الضمائرالنوع الثا

   تعد)yang (– دةضميراً بمعنى -  التي تستخدم في الماليوية استخدامات متعد 

. )٢(؛ بشرط أن تحّل محّل االسم الظاهر في الجملة البسيطة دون ذكر الموصوف قبلها)الذي(

في هذه الحالة تُعد من األدوات ال الضمائر، وتسمى ) yang(أما إذا ذكر الموصوف؛ فإن 

 ).Kata Hubunganأداة ربط موصولة (

  :فهي من قبيل األدوات في نحو 

 Kereta    yang   merah    adalah    kepunyaan    saya. 

   اقرأ من اليسار      سيارة    أحمر     هي           ملك    أنا        )حرفياً(

  )أداة ربط موصولة     (             

  )راء ملكيالسيارة الحم: أي(

  

                                                 
  . فاكهة استوائية يحوي لبها ثمرا وصمغا)١(

(2) Ibid, p.115 



  

 

١١٣

 

  :أما وقوعها ضميرا؛ فيكون عند عدم ذكر موصوفها، نحو

 Yang      kekal adalah Tuhan  

   اقرأ من اليسار         خالد   هو     اهللا       )حرفياً(

  )الضمير الموصول(                    

  )الخالد هو اهللا: أي(

  

ت االسم أحد هي أن تربط االسم بنعته؛ ويكون نع) yang(إن األصل في وظيفة   

  :)١(أمور، هي
  .وصف مفرد .١

 .جملة اسمية فيها طرفا إسناد .٢

 .جملة فعلية المسند فيها هو الموصوف .٣

 ).حروف االعتماد واالسم بعدها(شبه جملة  .٤

؛ )٢(function wordفاألصل فيها ذكر الموصوف قبلها لتربطه باعتبارها أداة وظيفية 

 .واألدوات ال تخضع لمقولة التعريف والتنكير

فإذا ما حذف الموصوف، وحلّت محلّه؛ تصرفتْ تصرف الضمير، واستحالت نوعا  

ومن ثم تخضع لمقولة التعريف والتنكير، وتكون معرفة متعينة المدلول؛ ألنها . )٣(من أنواعه

ضميرا إال في موقع المسند إليه من الجملة ) yang(وال تكون . لم تُضمر إال وقد عِرفت

وال يجوز في . جوز أن تُستخدم دون ذكر الموصوف إال في هذا الموضعالبسيطة؛ فال ي

:  مما تجيزه العربية من نحو)٤(*)Saya akan pukul yang datang: (أن يقال الماليوية

وإنما يجب أن يذكر الموصوف قبل ). الذي(دون ذكر الموصوف قبل ) سأضرب الذي يأتي(

  ).yang datangbudakul Saya akan puk : (الضمير الموصول بأن يقال

التي ) yang(الرسم التوضيحي التالي يبين ما يحاول الباحث إيضاحه من كون لفظة   

تتراوح بين وظيفتين تركيبيتين متباينتين؛ تبعا لطبيعة التركيب اللغوي الذي ) الذي(تِرد بمعنى 

 .تِرد فيه؛ فإما أن تكون أداة وظيفية أو أن تكون ضميرا
 
 

                                                 
(1) Simin, Azhar, (1993) Sintaksis Wacana “Yang” dalam Bahasa Melayu, (1st ed), Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, p.227; Haji Musa, Hashim, Binaan dan Fungsi Perkataan dalam 
Bahasa Melayu, p.310 
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.209 
(3) Simin, Azhar, Sintaksis Wacana “Yang” dalam Bahasa Melayu, p.184 

 .تعني أن الجملة غير سليمة نحويا(*)  العالمة )٤(
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  مأنواع الكل

  

  أداة        وصف      فعل        اسم

  

  أداة ربط موصولة             ضمير  اسم جنس     علم

  )تربط الموصوف بالصفة(

 (Yang)  

  الضمير الموصول

  )معرفة متعينة (

            (Yang)  

  

ويختلف اللغويون الماليويون في تصنيف الضمير الموصول، فمنهم من يرى أنه يتبع 

، ومنهم من يجعله قسما قائما بذاته على نحو ما أورده الباحث هنا؛ وهو )١(ير العامالضم

 ألنه غير مختص، وله استعماالت متعددة؛ على عكس الضمير – في رأي الباحث - األولى 

 . العام، فداللته مختصة

  :)٢()yang(كذا يختلف الباحثون في المصطلح والتسمية؛ ومن أشهر مصطلحات لفظة 
  Ganti Nama Sendi    ر االعتمادضمي .١

 Ganti Nama Hubungan    ضمير الصلة .٢

 Kata Ganti Relatif  الضمير الموصول .٣

 Kata Hubungan    أداة ربط .٤

حال كونه ضميرا أدق؛ لداللة ) الضمير الموصول(ويرى الباحث أن تسميته بـ

يميزه ) ط الموصولةأداة الرب(أما حال كونه أداة؛ فتسميته بـ. التسمية إلى وظيفته التركيبية

  .عن غيره من أدوات الربط
 
 

                                                 
(1) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.40; Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, 
Nahu Melayu Moden, p.13 
(2) Zaaba, Pelita Bahasa Melayu, p.114; Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.41; 
Sariyan, Awang, (1989), Kesimbungan Bahasa dalam Karya Sastra Melayu, Kuala Lumpur: 
Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, p.313; Simin, Azhar, Sintaksis Wacana “Yang” dalam 
Bahasa Melayu, p.185, 188 
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 : ضمير االستفهام: النوع الرابع من الضمائر

تَعد اللغة الماليوية األلفاظ الدالة على االستفهام نوعا من أنواع الضمير؛ ألنها تحل   

هر محل االسم الظاهر في التراكيب اللغوية، ويستحيل ذكرهما معا عند االستفهام؛ فاالسم الظا

وداللة ضمير االستفهام متعينة؛ وإن كانت مجهولة للسائل مستفهما . )١(هو المستفهم عنه ذاته

  .عنها؛ إال أنها تدّل على متعين

 :من األمثلة على ضمائر االستفهام  

 Apa       nama  awak?  

   اقرأ من اليسار     ضمير استفهام       اسم    أنت       )حرفياً(

  )ماذا(     بمعنى                     

  )ما اسمك؟: أي(

  

 Siapa       yang  datang  tadi?  

   اقرأ من اليسار     ضمير استفهام                 يأتي   مؤخرا  )حرفياً(

  )من(     بمعنى   )أداة ربط موصولة     (         

  )من أتى مؤخرا؟: أي(

  

 Bila  dia        pergi?  

   اقرأ من اليسار     ضمير استفهام   هو     يذهب         )حرفياً(

  )متى(     بمعنى                     

  )متى ذهب؟: أي(

  

 Mana       Buku  Fatimah?  

   اقرأ من اليسار     ضمير استفهام      كتاب        فاطمة     )حرفياً(

  )أين(     بمعنى                     

  )أين كتاب فاطمة؟: أي(

  

  

                                                 
(1) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.122 
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 : ضمير اإلشارة: مائرالنوع الخامس من الض

لإلشارة ) itu(لإلشارة إلى قريب، و) ini: (تضم اللغة الماليوية أداتين لإلشارة هما 

 Kataأداة تعيين (واألصل تصنيفهما ضمن األدوات، ويصطلح على تسميتها بـ. إلى بعيد

Penentu( وهو ما يقابل ،)Determinor (في اإلنجليزية)ا كانت مصنَّفة ضمن. )١فصيل ولم 

  .األدوات؛ فإنها ال تخضع لمقولة التعريف والتنكير

فإذا ما . إن األصل في أداة اإلشارة أن يذكر المشار إليه قبلها في المركب االسمي ذاته  

لم يذكر المشار إليه صار لفظ اإلشارة ضميرا ناب مناب االسم المحذوف؛ إال أن مواضع 

يوية إال في موضع المسند إليه أو المفعول به؛ وقوعه ضميرا محدودة ال تجيزه اللغة المال

 .)٢(وكذا في بعض مواضع االسم التالي لبعض حروف االعتماد

  :من األمثلة على ورود لفظي اإلشارة في حالة الضمير 

- Saya membeli ini.   اشتريت هذا 

- Jangan ambil itu.   ال تأخذ ذاك 

- Itu adalah kereta.   تلك سيارة 

- Ini merungsingkan saya.  هذا يضايقني 
 

وحين ورودها ضمائر؛ فإنها تخضع لمقولة التعريف والتنكير، وتكون معارف متعينة 

فإذا ما . فالمشار إليه المحذوف يكون معلوما لدى المتخاطبين بالمشاهدة والحضور. )٣(المدلول

ر إليه، وال تصدق فيهما ذُِكر المشار إليه صراحة؛ آَل لفظا اإلشارة ليكونا أداتين لتعيين المشا

  :وذلك بأن يقال في األمثلة السابقة الذكر. مقولة التعريف والتنكير

- Saya membeli (buku) ini.    (الكتاب) اشتريت هذا 

- Jangan ambil (pen) itu.    (القلم) ال تأخذ ذاك 

- (Benda) itu adalah kereta.   ذلك (الشيء) سيارة 

- (Perkara) ini merungsingkan saya.  هذا (األمر) يضايقني 
 

ويلزم في استخدام أداة اإلشارة مراعاة الترتيب بأن تقع بعد المشار إليه، ويمتنع اجتالبها 

؛ يكون الترتيب )رأيت الرجل هذا(، و)رأيت هذا الرجل(ففي حين تجيز العربية تركيبي . قبله

 :ظ اإلشارة المشار إليه بأن يقالالمقبول في الماليوية هو التركيب الثاني فقط؛ يلي فيه لف

  
                                                 
(1) Haji Musa, Hashim, Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu, p.347 
(2) Haji Omar, Asmah, Nahu Melayu Mutakhir, p.84; Fang, Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu 
Melayu Moden, p.24 
(3) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.123 
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Saya   lihat   orang   ini  
  اقرأ من اليسار    أنا           يرى        رجل  هذا    )حرفياً(

  )رأيت الرجل هذا: أي(

  

في ) ال+ اسم اإلشارة (ويتضح من المثال أن أداة اإلشارة في الماليوية تقوم مقام   

 أو –ا أداة تعريف مختصة؛ وإنما يستعان باإلشارة ويعني ذلك أن الماليوية ليس به. العربية

  .أداتا إشارة وتعيين في آٍن معاً) ini/itu(فاألداتان .  إلفادة معنى التعيين-بغيرها 

وقد أورد الباحث رسما توضيحيا يبين تراوح الوظيفة التركيبية للفظي اإلشارة؛   

  :متمثّال في الرسم اآلتييستسيغ تكراره هنا الحاجةُ إلى التمييز والتوضيح؛ 

  

  أنواع الكلم

  

  أداة        وصف      فعل        اسم

  

  أداة تعيين إشارية             ضمير  اسم جنس     علم

  )معين/محدد(

 (Itu/Ini)  

  ضمير إشارة 

  )معرفة متعينة(

           (Itu/Ini)  

    

فالضمير في . نة المدلولوخالصة القول في الضمائر أنها جميعا معارف متعي

الماليوية مصطلح يصدق على تلك األلفاظ التي يمكن أن تحّل محل مسمى االسم الظاهر 

وال يحذَف المسمى ). Kata Ganti Namaمعوض االسم (استغناء عن ذكره؛ لذا سمي بـ

، كما ويعوض عنه بالضمير إال وقد عرف لدى طرفي الخطاب، أو ربما أحدهما على األقل

 .في ضمير االستفهام
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  :)١(الجملة البسيطة في اللغة الماليوية

نظم (يضم التركيب الجملي الماليوي نمطا تركيبيا وحيدا في رصف العناصر اللغوية   

فال بد من احتواء . بحيث ال يمكن أن ينعت بالصحة اللغوية ما لم يجِر على مقتضاه) الكالم

المسند إليه : ى فيهما تقدم األول على الثاني؛ وهماالجملة على عنصرين أساسيين يراع

  .)٢(فالمسند

 :Subjectالمسند إليه  .١

، وكثيرا ما يستخِدم )hal/bendaالشيء أو الذات (يصطلح عليه في الماليوية بـ

ويجب أن يكون المسند ). Subjek(اللغويون المعاصرون المصطلح المقترض من اإلنجليزية 

رد بصيغة الفعل أو الوصف تعينت االسمية؛ ذلك أن من األلفاظ المجردة إليه اسما؛ فإذا ما و

  :، نحو)٣(من اللواصق ما يشترك فيه غير نوع من أنواع الكلم
 

- Merokok membahayakan kesihatan. 

- Tinggi pokok itu tiga kaki. 

ابقة؛ وكذلك تُستخدم فعال أو اسما، وتتعين اسميتها في الجملة الس) Merokok(فالكلمة 

التي تُستخدم وصفا أو اسما، تتعين اسميتها في الجملة ) Tinggi(األمر مع الكلمة 

  .المذكورة

  

 :Predicateالمسند  .٢

؛ وسميت بذلك )perihal/ceritaالقصة أو الحكاية (يصطلَح عليه في الماليوية بـ

يستخدم المصطلح المقترض وكثيرا ما . )٤(ألنها تحكي عن الذات المذكورة قبلها وتخِبر عنها

  ).predikat(من اإلنجليزية 

إن النمط الجملي الوحيد المقبول في اللغة الماليوية للجملة البسيطة هو المتمثِّل في 

هو : (ومن األمثلة عليه في الماليوية). مسند+ مسند إليه = الجملة البسيطة : (المعادلة اآلتية

القطة (، )Ayah guruوالدي مدرس (، )Itu kambingذاك خروف (، )Dia jahatشرير 

وقد تِرد بعض الجمل على ما ). Adik menariأخي يرقص (، )Kucing tidurنامت 

؛ بيد أن )!NaikاصعدKeluar!( ،) اخرج : (ظاهره خالف ذلك؛ كأن تكون جملة طلبية، نحو
                                                 

 والجملة Compound Sentence ما يقابل الجملة المركَّبة Simple Sentenceبالجملة البسيطة  يراد )١(
والجملة البسيطة هي التي تحتوي على مسند واحد؛ أي تتألف من عبارة . Complex Sentenceالمعقَّدة 

 .٤٥٥، صللغويةمعجم المصطلحات ابعلبكي، : انظر. رئيسية واحدة، ليس لها عبارة إتباعية أوعبارة نسقية
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.274 
(3) Fang, Liaw Yock & Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.3 
(4) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.275 
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؛ )awakأنت (ره المسند في نحو هذه الجمل مقدر محذوف يجوز إظهاره على االختيار، تقدي

  .)١ ()!Awak keluar!( ،)Awak naik: (أي

  

  :أنواع المسند

  :ال يخرج المسند من أن يكون أحد أربعة أمور؛ هي  

الذي يقع عليه فعل الفاعل، ) Objectالمفعول ( وقد يكون الفعل متعديا يتطلب :المسند فعال. ١

 الفعل الزما مستغنيا عن ؛ كما قد يكون)Ali memancing ikanعلي يصطاد السمك : (نحو

ويكون الفعل الالزم على ضربين؛ ضرب . )٢ ()Ali menangisعلي يبكي : (المفعول ، نحو

فمن . )٤( بعده، وضرب آخر ال يحتاج إلى المكمل)٣ ()Pelangkapمكمل (يلزم اإلتيان بـ

  :قبيل ما يلزم المكمل

  

- Saya menjadi (guru).    معلما(أنا أصبحت(  

- Saya tinggal (di Kuala Lumpur).  في كوااللمبور(أنا أقيم(  

- Saya bertambah (gigh).    قسوة(أنا ازددت(  

  

) مفعوال(ال يعد كلٌّ منها في الماليوية ) guru, di Kuala Lumpur, gigh(فاأللفاظ 

ِتم ؛ وهو عمدة ال تَ)المكمل(وإنما يصطلَح على تسميتها بـ. لعدم وقوع فعل الفاعل عليها

  .الجملة إال به، وال يسوغ حذفه

 ما هو فضلة يزيد الفعل وضوحا، – بنوعيه الالزم والمتعدي –وقد يتعلق بالفعل 

أو ) Penerangالموضح (ويمكن االستغناء عنه، ويصطلَح في الماليوية على تسميته بـ

أو ) Modifierواصف (؛ وهو ما يقابل في اإلنجليزية مصطلح )Keteranganالتوضيح (

 هي – تصف كلمة أخرى – أو أكثر –ويعرف الموضح بأنه كلمة . )٥ ()Qualifierواصف (

  .)٦(؛ أي تُضيف قيدا وإيضاحا إلى معناها- Modificandالموصوف 

  

  
                                                 
(1) Ibid, p.275 
(2) Ibid, p.148, 153 

  . complement يقابله في اإلنجليزية مصطلح )٣(
ويعرف المكمل بأنه الجزء من الجملة الذي يلي الفعل . Salleh, Ramli dll., Kamus Linguistik, p.174: انظر

  .١٠٥، صمعجم المصطلحات اللغويةبعلبكي، رمزي، . فتتم به الجملة؛ وهو ليس عنصرا اختياريا
(4) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.156 
(5) Salleh, Ramli dll., Kamus Linguistik, p.180 

 .٤١٢، ٣١٣، صمعجم المصطلحات اللغوية بعلبكي، رمزي، )٦(
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 :)١(ويكون موضح الفعل نعتا للفعل أو مركبا حرفيا

  : Sifat Kata Kerjaنعت الفعل . أ

ويجوز في نعت الفعل أن يقع . )٢(؛ نعت االسم ونعت الفعلفالنعت في الماليوية قسمان

 :قبل الفعل أوبعده، نحو

Burung terbang  tinggi 

   اقرأ من اليسار          طائر        يطير  عاليا              )حرفياً(

  )الطائر يطير عاليا: أي(

  

  :Frasa Sendi Namaمركب حرفي . ب

  :يليه، نحويتكون من حرف االعتماد واالسم الي   

Ali pergi  ke  pasar 

   اقرأ من اليسار         السوق      إلى   يذهب    علي                )حرفياً(

 )علي ذهب إلى السوق: أي(

 

Ismail         memancing    ikan       di   sungai 

   راقرأ من اليسا       إسماعيل     يصطاد      السمك النهر    في        )حرفياً(

  )إسماعيل يصطاد السمك في النهر: أي(

  

. وإذا ما وقع المسند فعال؛ فإن عالقة اإلسناد تتعين من التمايز بين طرفي اإلسناد

  .فاالسم المتقدم هو المسند إليه، والفعل المتأخر هو المسند

  

  :المسند اسما. ٢

 إلى وقوع قد يفضي) طرفي اإلسناد(عند وقوع المسند اسما؛ فإن توالي اسمين   

االلتباس؛ ذلك أن ورود اسم بعد اسم يضم عدة احتماالت بأن تكون العالقة بينهما بدلية أو 

وليس في اللغة الماليوية من التصرف في أواخر الكلم ما ينبئ عن تحقق . إضافية أو إسنادية

ستعانة لذا، تتيح اللغة الماليوية في هذه الحالة اال. إحدى تلك المعاني وانتفاء األخريات

  ).Kata Pemeriأدوات اإلسناد (بـ
                                                 
(1)  Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.265 

، أسرار العربيةاألنباري، : انظر). نعت الفعل(بـ) الحال(اصطلح بعض النحاة في العربية على تسمية ) ٢(
 .١٥٢ص



  

 

١٢١

 

 ,ialah, adalah: (تحتوي اللغة الماليوية على ثالث أدوات لإلسناد؛ هي  

merupakan .( أما)ialah (و)merupakan ( فيتعاقبان على التراكيب اللغوية المختلفة؛ وأما

)adalah (فتختلف عنهما في االستخدام اختالفا طفيفا)١(. 

عندما يكون المسند والمسند إليه كالهما ) ialah, merupakan( اإلسناد تُستخدم أداتي 

 :معلومين لدى المخاطب؛ ويكون الغرض من اإلسناد اإلخبار بأنهما أمر واحد، نحو

  

Angin ialah udara yang bergerak 

   اقرأ من اليسار         الريح    هواء         يتحرك                 )حرفياً(

  )أداة إسناد)     (أداة ربط موصولة   (           

  )الريح هواء يتحرك: أي(

  

Guru bahasa Inggris merupakan guru yang baru datang 
   اقرأ من اليسار               اإلنجليزية     لغة     مدرس     للتو          مدرس  يصل      )حرفياً(

  )أداة إسناد(  )أداة ربط موصولة     (     

  )مدرس اللغة اإلنجليزية هو المدرس الذي وصل للتو: أي(

  

ويجوز استبدال المواقع بأن نجعل المسند إليه مسندا، والمسند مسندا إليه، ألنهما أمر 

  . هو الخبر في المعنى– كما يعبر نحاة العربية –واحد؛ فالمبتدأ 

المسند المقصود به فاستعمالها يدل على جهل المخاطب ب) adalah(أما أداة اإلسناد   

 :ولذا، يمتنع فيه استبدال المواضع على غرار أداتي اإلسناد السابقتين، نحو. اإلفادة من الجملة

  

Bangunan itu adalah milik saya 

   اقرأ من اليسار        ذلك    المبنى  أنا    ملك               )حرفياً(

  )أداة إسناد    (       )ذلك المبنى ملكي: أي(

  

Ali  adalah     abang saya 

   اقرأ من اليسار    علي              أخ  أنا                )حرفياً(

  )أداة إسناد       (                )علي أخي: أي(

                                                 
(1) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.214-215 



  

 

١٢٢

 

ويجوز االستغناء عن أداة اإلسناد إذا أمن الوقوع في اللبس من كون المسند بدال أو 

  ).Rumahku syurgakuنتي بيتي ج(، )Dia guruهو مدرس : (مضافا إليه؛ نحو

  

  :المسند وصفا. ٣

؛ )مسندا(أو خبرا ) موضحا(يأتي الوصف بعد االسم ويكون محتمال ألن يكون نعتا له   

 :فإذا تعين في السياق أحد المعنيين جاز اإلتيان بهما دون االستعانة بقرينة أخرى، نحو

  

- Abang (tinggi).  طويل(أخي.(  

      مسند

- Kereta (merah) dijual.  بيعت) الحمراء(السيارة.  

     موضح

  

 :، نحو)adalah(أما إذا خيف االلتباس جلبت أداة اإلسناد 

  

- Daun adalah hijau.  الشجر أخضر.  

  ).مسند(ال خبر ) موضح(قد يوهم بأن الوصف نعت ) adalah(ذلك أن حذف 

  

  :المسند مركبا حرفيا. ٤

حرف اعتماد (ما يتركَّب من ) Frasa Sendi Namaالمركب الحرفي (يراد بـ  

Kata Sendi (يليه اسم)وإذا . ؛ وهو ما يوازي في العربية شبه الجملة من الجار والمجرور)١

فإذا أمن اللبس وتعينت . ما وقع مركب اسمي بعد اسم فإنه يحتمل أن يكون مسندا أو موضحا

 :الخبرية تلته دون قرينة إسنادية لفظية، نحو

  

- Abang di sekolah.  أخي في المدرسة.  

  

 :، نحو)adalah(؛ اجتُلبت أداة اإلسناد )موضحا(وإن خشي االلتباس بكونه نعتا 

  

- Rumah saya adalah di sebelah rumah Ali. داري بجانب دار علي.  

                                                 
(1)  Ibid, p.292 



  

 

١٢٣

 

وحقيق بالذكر أن كتب النحو الماليوي ال تفصل في مسألة التعريف والتنكير؛ إال أن 

اق الجمل يقرر أن االستخدام يأبى وقوع المبتدأ نكرة خبره اسم أو وصف؛ لعدم االستقراء ألنس

  .حصول الفائدة التي هي الغرض من الكالم

نكرة إذا كان المسند ) المبتدأ(وعليه، فإن اللغة الماليوية تجيز وقوع المسند إليه 

فإما أن يكون ) الخبر (أما المسند). جار ومجرور(أو مركبا حرفيا ) جملة فعلية(فعال ) الخبر(

وإما أن يكون مجهوال لديه فيتعين . متعينا معلوما لدى المخاطب؛ فيجوز فيه التقديم والتأخير

  .تأخيره

وأدوات اإلسناد اجتالبها على االختيار إذا أمن اللبس، وعلى وجه الوجوب إذا خيف 

جملة (فعال ) الخبر( كان المسند ويمتنع اجتالب أداة اإلسناد إذا. بغيره) الخبر(التباس المسند 

  ).فعلية



  

 

١٢٤

 

  :المركب االسمي وموضحات االسم
، )Noun Phrase(ما يقابل في اإلنجليزية ) Frasa Namaالمركب االسمي (يراد بـ  

مجموعة من كلمتين أوأكثر وظيفتها النحوية كوظيفة االسم، والكلمة "وهو ما يعرف على أنه 

  .)١("المركزية فيها االسم

ويقودنا االستقراء ألنساق الجملة في اللغة الماليوية إلى حصر المواقع اإلعرابية التي   

  :)٢(يِرد فيها االسم في األمور التالية

 Subjekالمسند إليه   .أ 

 Predikatالمسند  .ب 

 Objek/Penyambutالمفعول به   .ج 

 Pelengkapالمكمل   .د 

 Frasa Sendi Namaاالسم التالي لحرف االعتماد . هـ

  

، وإما أن يكون )كلمة واحدة(م في هذه المواقع اإلعرابية إما أن يكون مفردا واالس  

  : والمركب االسمي في اللغة الماليوية يتكون من جزأين رئيسين. مركبا اسميا

) inti(الكلمة المركزية في المركب االسمي، ويصطلَح على تسميته بـ:  الجزء األول هو- 

  ).centreنواة ال(التي يوازيها في اإلنجليزية 

كلمة أو مجموعة من الكلمات توضح نواة المركب، ويصطلَح على :  والجزء الثاني هو- 

 ).modifier(التي يوازيها في اإلنجليزية ) Penerangالموضح (تسميتها بـ

  :في الجملة) rumah besarبيت كبير (فالمركب االسمي 

  ؛ )Saya membeli sebuah rumah besarاشتريت بيتا كبيرا ( 

  .موضحا للنواة) besarكبير (نواة المركب االسمي، و) rumahبيت (يكون فيها 

ويشير اللغويون الماليويون إلى طريقة االهتداء إلى نواة المركب االسمي بأنها   

 –وهو ، العنصر األكثر أهمية في المركب االسمي؛ بحيث ال يمكن االستغناء عنه بحال

بينما تضيف بقية األلفاظ تفصيالت ثانوية عن هذا . السمي اسم في المركب ا–بالضرورة 

العنصر المحوري، ويمكن االستغناء عن تلك التفصيالت دون التأثير على صحة الجملة 

 .وفيما يلي تفصيل لما يِرد من موضحات لالسم في المركب االسمي .)٣(نحويا
 

                                                 
 .٣٤٠، صمعجم المصطلحات اللغويةبعلبكي، رمزي، ) ١(

(2) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.131-134; Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa 
Dewan, p.337-339 
(3) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.251 
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  :)١(موضحات االسم في المركب االسمي

 :)٢(سم أحد أمور ستة هييكون موضح اال  

  :Kata Penentuأداة التعيين . ١

؛ يلزم فيها مراعاة )ini/itu(أداة التعيين في اللغة الماليوية هي ذاتها أداة اإلشارة   

وال تقوم أداة اإلشارة ). نواة المركب االسمي(الترتيب بأن تقع بعد المشار إليه المراد تعيينه 

 :، نحو)٣(ر المشار إليه قبلها في المركب االسمي نفسهإال إذا ذُك) الموضح(بوظيفة 
 

rumah  ini 

   اقرأ من اليسار             بيت  هذا       )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي         (  )أداة تعيين(موضح         )هذا البيت: أي(

  

تحالت األداة أما إذا لم يذكر المشار إليه قبل أداة اإلشارة في المركب االسمي نفسه؛ اس

وليس المراد أن . إلى ضمير إشارة متعين المدلول كما مر بنا عند الحديث عن ضمير اإلشارة

يسبق المشار إليه أداة اإلشارة على التوالي، فقد يفصل بينهما موضح آخر أو أكثر؛ إنما 

 :نحو. المعيار ذكره في المركب االسمي ذاته

  

orang  alim   ini 

   اقرأ من اليسار            رجل         عالم  هذا         )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي)        (نعت(موضح )   أداة تعيين(موضح ) هذا الرجل العالم: أي(

  

rumah  yang  ini 

   اقرأ من اليسار      بيت                    هذا         )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي)        (أداة ربط موصولة  (    )أداة تعيين(موضح    )هذا البيت: أي(

  

                                                 
 تصف كلمة أخرى – أو أكثر –كلمة "، ويراد به modifierيقابل مصطلح ) الموضح( سبق أن ذكرنا أن )١(
معجم المصطلحات بعلبكي، رمزي، : انظر. ؛ أي تضيف قيدا أو إيضاحا إلى معناها- هي الموصوف –

  . ٣١٣، صاللغوية
(2) Haji Musa, Hashim, Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu, p.81-84; Karim, Nik 
Safiah dll., Tatabahasa Dewan, p.342-352; Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.265 
(3) Fang ,Liaw Yock & Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.24 



  

 

١٢٦

 

  :وضميمة العدد) se(أداة التنكير / العدد وضميمته. ٢

  :وقد مرت بنا أحكام العدد وضميمته عند اقترانهما بالمعدود، وكذا أداة التنكير؛ نحو  

  
dua  buah   rumah 

   قرأ من اليسارا              اثنان             بيت              )حرفياً(

  )        عدد(موضح )      ضميمة عدد(  موضح   )نواة المركب االسمي(  )بيتان: أي(

  
  sebuah   rumah 

   اقرأ من اليسار                            بيت              )حرفياً(

  )        رأداة تنكي(موضح )     ضميمة عدد(موضح    )  نواة المركب االسمي   ()بيت: أي(

  ).النواة(ثم الضميمة فالمعدود ) العدد أو أداة التنكير(ويجب االلتزام بالرتبة في اإلتيان بـ

  

  :األلقاب االجتماعية. ٣

مر بنا أن بعض اللغويين الماليويين يعدون اللقب االجتماعي جزءا من العلم؛ إال أن   

 :نحو. )١(ته العلمبعضهم يرون أنه يقوم بوظيفة الموضح في مركب اسمي نوا

  
Datuk  Ismail 

   اقرأ من اليسار             باشا       إسماعيل           )حرفياً(

  )        لقب اجتماعي(        موضح   )نواة المركب االسمي(   )إسماعيل باشا: أي(

  

علم، وقد يحذف ال). العلم(ويجب في الماليوية أن يسبق اللقب االجتماعي نواة المركب االسمي 

 .ويكون اللقب االجتماعي نواة يمكن توضيحها بالموضحات المختلفة
 
  :النعت. ٤

عرفنا أن النعت في الماليوية مصطلح يطلَق على ما ينعت به االسم والفعل على   

أو يصطلح عليه اقتراضا من ) Sifat Namaنعت اسمي (فإن كان نعتا لالسم سمي . السواء

أو المصطلح ) Sifat Kerjaنعت فعلي (؛ وإن كان نعتا للفعل سمي )Adjektifِ(اإلنجليزية بـ

 :نحو. )٢ ()Adverba(المقترض من اإلنجليزية 

                                                 
(1) Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa Dewan, p.136 
(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.178 
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rumah  baru 

   اقرأ من اليسار             بيت         جديد      )حرفياً(

     )نواة المركب االسمي(   )        نعت اسمي(        موضح    )بيت جديد: أي(

ويجوز اجتالب أداة . )١(ويجب االلتزام بالرتبة في اإلتيان بالنعت بعد المنعوت ال قبله

الربط الموصولة بينهما على وجه االختيار في بعض التراكيب اللغوية، وعلى وجه الوجوب 

  .وسيأتي تفصيل ذلك بعد بيان أنواع نعت االسم من حيث صيغها البنيوية المحتملة. في أخرى
 :)٢(سم على أربعة بنى متباينة؛ هييأتي نعت اال

  ).rumah yang baruبيت جديد : (، نحو)وصف(مفرد . أ

  :جملة فرعية المسند إليه فيها هو المنعوت، نحو. ب

kawan    saya       yang    datang    semalam 

   اقرأ من اليسار       صديق         أنا             يأتي    البارحة    )حرفياً(

     )نواة المركب االسمي)       (مضاف إليه(موضح )      أداة ربط موصولة( )     نعت اسمي( موضح        

  )صديقي الذي أتى البارحة: أي(

  :جملة فرعية المسند إليه فيها ليس المنعوت، نحو. ج

kawan    saya       yang    saya   pukul 

   اقرأ من اليسار       صديق         أنا         ا      أن       يضرب    )حرفياً(

     )نواة المركب االسمي)       (مضاف إليه(موضح )      أداة ربط موصولة( )     نعت اسمي( موضح        

  )صديقي الذي ضربته: أي(

  :مركب حرفي، نحو. د

rumah    saya       yang   di     Kuala Lumpur 

   اقرأ من اليسار         بيت         أنا         في    كوااللمبور       )حرفياً(

     )نواة المركب االسمي)     (مضاف إليه(موضح )      أداة ربط موصولة  ( )     نعت اسمي( موضح        

  )بيتي الذي في كوااللمبور: أي(

   
 التباس في المواضع الثالثة األخيرة؛ ألن ذلك يؤدي إلى) yang(وال يجوز حذف 

 :)٣(على النحو التالي) yang(أما إذا كان النعت مفردا؛ فالحكم في جواز حذف . النعت بالخبر

                                                 
 يِرد أحيانا في الماليوية تقدم النعت على المنعوت تأثُّرا باإلنجليزية في بعض العبارات االصطالحية، )١(

  :انظر. Timbalan Menteri, Perdana Menteri: ويعده اللغويون من قبيل األخطاء الشائعة، نحو
Mustafagani, J. Nulawadin, (1991), Asas Kemahiran Berbahasa Malaysia, Petaling Jaya: Fajar Bakti, p.32 
(2) Simin, Azhar, Sintaksis Wacana “yang” dalam Bahasa Melayu, p.206 
(3) Ibid., p.220 
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مع ) se( بأن يكون مقترنا بأداة التنكير - إذا كان المنعوت شائعا غير متعين المدلول : أوال

 الثبوت ؛ جاز الحذف أو- ضميمة العدد، أو يكون اسم جنس مجردا من أداتي التنكير والتعيين 

  :على االختيار، نحو
sebuah  rumah  yang        besar 

   اقرأ من اليسار                بيت             كبير )حرفياً(

  )أداة تنكير(موضح)  ضميمة عدد(موضح)   نواة المركب االسمي)   (أداة ربط موصولة)   (نعت اسمي(موضح

  )بيت كبير: أي(

rumah  yang        besar 

   اقرأ من اليسار          بيت             كبير        )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي)        (أداة ربط موصولة   (  )نعت اسمي(موضح

  )١ ()البيوت الكبيرة/ البيت الكبير: أي(

  : إذا كان الموصوف متعينا؛ امتنع الحذف إذا خيف التباس النعت بالخبر، نحو:ثانيا

- Adik saya yang cerdik…  أخي الذكي...  

- Kereta itu yang merah…  السيارة الحمراء تلك...  

  :، نحو)yang(فإن لم يقع اللبس جاز حذف 

- Kereta (yang) merah itu… السيارة الحمراء تلك...  

بين النعت المفرد ) yang(وقد أضاف أحد الباحثين من مواضع امتناع حذف 

  :)٢(والمنعوت ما يلي
 :، نحو)Kata Penguatكلمة مقوية ( النعت المفرد إذا تضمن. أ

penuntut yang        amat  rajin 

   اقرأ من اليسار         طالب            جدا        مجتهد    )حرفياً(

  )الطالب المجتهد جدا: أي (

  
  :إذا تضمن النعت المفرد لفظ التفضيل، نحو. ب

buku  yang        lebih  murah 

   اقرأ من اليسار          كتاب            أكثر      رخيص    )حرفياً(

  )الكتاب األرخص: أي (

                                                 
المفرد والجمع سواء بسواء، ويقابله  تجريد اسم الجنس من أداتي التنكير والتعيين في الماليوية يدل على )١(

 .الجنسية) ال(في العربية المقترن بـ
(2) Karim, Nik Safiah, (1986), Bahasa Melayu: Persoalan dan Pergolakan, Kuala Lumpur: Gateway 
Publishing House, p.85 
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  :إذا تضمن النعت المفرد نفيا، نحو. ج

murid  yang        tidak  rajin 

   اقرأ من اليسار          طالب           ليس        مجتهد    )حرفياً(

  )الطالب غير المجتهد: أي (

أداة وظيفية (في األمثلة الواردة ) yang( أن أداة الربط الموصولة وينبغي التنويه إلى  

function word(ال تخضع لمقولة – لكونها أداة –ومن ثم . ؛ وظيفتها ربط المنعوت بالنعت 

أما إذا وردت عوضا عن المنعوت صارت ضميرا معرفة لتعين مدلولها؛ . التعريف والتنكير

  .في موقع المسند إليهوال يكون ذلك في الماليوية إال 

  

 :Genitiveالمضاف إليه . ٥

، واختار )Nama Condong/Nama Sandaranاسم مستِند (يسمى في الماليوية  

على ) annexation( من المصطلح اإلنجليزي )١()Aneksiالملحق (بعض الباحثين تسميته بـ

 .لفرعية، ال اإلضافةاختالف المدلول؛ فهو في اإلنجليزية يصدق على الجملة النعتية ا

إضافة اسم إلى اسم آخر للتعبير عن "ويعرف تركيب اإلضافة في الماليوية على أنه  

خزانة خشب : (؛ أو الداللة على األصل، نحو)٢ ()buah kayuفاكهة الخشب : (الِملْكية، نحو

peti kayu"()حا تاليا لنوا) االسم المستِند(فالمضاف إليه . )٣ة المركب يكون اسما موض

  :االسمي؛ نحو
kereta  syarikat 

   اقرأ من اليسار         سيارة           شركة        )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي  (  )مضاف إليه(موضح      )سيارة الشركة: أي(

   

وقد يِرد المضاف إليه من الصيغ التي يشترك فيها االسم والفعل، فتتعين اسميته 

بيت (، ) mandiBilikغرفة استحمام (، ) tidurbilikغرفة نوم : ( نحولوقوعه مضافا إليه،

الضمير والعلم واسم الجنس؛ : ويقع موقع المضاف إليه االسم بأنواعه).  sewarumahإيجار 

ويجب التزام الرتبة في . فال يكون ضميرا وال علما) نواة المركب االسمي(أما المضاف 

  .اإلتيان بالمضاف إليه بعد المضاف

                                                 
(1) Mees, C.A., (1985) Tatabahasa dan Tatakalimat, (7th ed.), Kuala Lumpur: University of Malaya 
Press, p.63 

 . فاكهة تخرج من ساق الشجرة، تنبت في المناطق االستوائية)٢(
(3) Zaaba, Pelita Bbahasa Melayu, p.118 
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: وينبغي االحتراز في التفريق بين نوعين من التركيب اإلضافي في اللغة الماليوية  

التركيب اإلضافي االشتقاقي، والتركيب اإلضافي النحوي؛ والمراد بالتركيب اإلضافي 

فاالشتقاق في الماليوية يكون . االشتقاقي إضافة اسمين إلى بعضهما لتوليد معنى معجمي جديد

اللفظ (، و)Kata Ulangاللفظ المكرر (، و)Imbuhanاللواصق : ()١(بإحدى ثالث طرق

  ).Kata Majmukالمجموع 

فهو عبارة عن لفظين يعامالن معاملة اللفظ الواحد، لداللتهما ) اللفظ المجموع(أما   

التي تُجمع وكلمة ) tanganيد (ومثال ذلك كلمة . )٢(على ذات واحدة لها داللة معجمية مستقلة

) tandatangan(لتكوين كلمة معجمية جديدة ذات داللة معجمية مستقلة، هي ) tanda عالمة(

  ).توقيع/إمضاء: (التي تعني

وقد ال يتبين حجم المشِكل عند كتابة الكلمتين ملتصقتين كما في المثال المذكور؛ إال أن   

عد ما يكتَب على وي. في الماليوية يجب كتابها دون إلصاق جزأيها) األلفاظ المجموعة(جّل 

 .)٣(هيئة كلمة واحدة محدود قليل

  :الذي يكتَب جزءاه منفصلين) اللفظ المجموع(من األمثلة على  

  

ganti  rugi 

   اقرأ من اليسار    بدل             خسارة        )حرفياً(

  )تعويض: أي(

  

air  batu 

   اقرأ من اليسار    ماء               حجر        )حرفياً(

  )جثل: أي(

  

ibu  bapa 

   اقرأ من اليسار     أم               أب        )حرفياً(

  )الوالدان: أي(

 

                                                 
(1) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.128 
(2) Othman, Arbak, Tatabahasa Bahasa Malaysia, p.130; Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa Dewan, 
p.353 
(3) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.30 
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kerusi  meja 

   اقرأ من اليسار          مقعد           طاولة        )حرفياً(

  )أثاث مكتبي: أي(

يمكن ) لفظ مجموع(ليست مركبا اسميا، بل ) kerusi meja(وبناء على ما سبق؛ فإن   

  :)١( لمركب اسمي، نحوأن يكون نواة
kerusi  meja  baru 

   اقرأ من اليسار   نواة المركب االسمي  )نعت اسمي(موضح 

  :بينما تكون اإلضافة نحوية في نحو

kerusi  rotan  baru 

   اقرأ من اليسار         مقعد            خيزران  جديد   )حرفياً(

 )اة المركب االسمينو)   (مضاف إليه( موضح   )نعت اسمي(موضح 

 

وينبغي التمييز كذلك بين التركيب اإلضافي النحوي، والتركيب النعتي المبين للجنس،   

فاللغة الماليوية ال تدّل معظم ألفاظها على التنكير والتأنيث، ويستعاض عن ذلك بذكر كلمة 

لغير ) betinaأنثى (، و)jantanذكر (للعاقل؛ أو ) prempuanأنثى (، و)laki-lakiذكر (

 ayamديك (، و)guru prempuanمدرسة (، و)pelajar laki-lakiطالب : (؛ نحو)٢(العاقل

jantan(و ،) بطةitik betina.(  

بيد أن في اللغة الماليوية من األلفاظ المقترضة ما يستغنى فيها عن النعت المبين 

ومن األمثلة . ى الجنسللجنس، ألن اللفظ به الصقة مجتلَبة من اللغة المقترضة تدل عل

 :)٣(المقترضة من العربية

  

على التأنيث، وداللة خلوah ( -(لداللة الالصقة ) ustazahمدرسة (، و)ustazمدرس ( - 

  .اللفظ منها على التذكير

على التأنيث، وداللة خلو اللفظ ) ah-(لداللة الالصقة ) qariahقارئة (، و)qariقارئ ( - 

 .منها على التذكير

على التأنيث، ) at-(لداللة الالصقة ) muslimatمسلمات (، و)musliminن مسلمي( - 

 .على التذكير) in-(وداللة الالصقة 

                                                 
(1) Ibid., p.44 
(2) Haji Omar, Asmah, Nahu Melyu Mutakhir, p.28 
(3) Fang ,Liaw Yock and Hassan, Abdullah, Nahu Melayu Moden, p.11 
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فهذه األلفاظ تدل على التذكير والتأنيث بذاتها، إالّ أنها سماعية ال يقاس عليها في بقية 

 :)١(نحوويقال مثل ذلك في األلفاظ المقترضة من السنسكريتية، . األلفاظ الماليوية

  

أخ (، وأيضاً )siswiطالبة (، و)siswaطالب (، وكذا )puteriأميرة (، و)puteraأمير ( - 

saudara(و ،) أختsaudari( ؛ لداللة الالصقة)-a ( على التذكير، وداللة الالصقة)-i (

  .على التأنيث

على التذكير، وداللة )man-(؛ لداللة الالصقة )seniwatiفنانة (، و)senimanفنّان ( - 

 .على التأنيث) wati-(الالصقة 
 

؛ ذلك )٢(لغرض بالغي ما) Kata Ulangاللفظ المكرر (وينبغي االحتراز كذلك مع 

أن الجزء المتأخر من اللفظ المكرر قد يطرأ عليه تغيير صوتي، فيظن أنه كلمة أخرى مستقلة 

-gunungقمم ال(، و)sayur-mayurالخضروات (، و)anak-pinakاألبناء : (الداللة، نحو

ganang(و ،) الجبالbukit-bukau(و ،) الحلوياتkuih-muih(و ،) األلوانwarna-

warni(و ،) االضطراباتhuru-hara .( ر بكون الجزء المتأخِّرز اللفظ المكرميوعادة ما ي

منه ال يحمل داللة معجميةً، وال يمكن استخدامه منفرداً في التراكيب اللغوية دون اقترانه 

  .)٣(جزء المتقدم من اللفظ المكرربال

  

  :Appositionالبدل . ٦

، واختار )Nama Sainganاالسم المصاِحب (يصطلَح على تسميته في الماليوية بـ

ويعرف البدل في ). Apossisi(له بعض الباحثين المصطلح المقترض من اإلنجليزية 

  :نحو. )٤(" له وبدال منهاسم يؤتى به بعد اسم آخر توضيحا"الماليوية على أنه 

  

kawan saya,  Hamid 

   اقرأ من اليسار        صديق       أنا           حامد )حرفياً(

 )نواة المركب االسمي)     (مضاف إليه(موضح   )بدل(    موضح       )صديقي حامد: أي (

  
                                                 
(1) Ibid., p.12 

  :انظر. لتكرار اللفظ في الماليوية متعددة األغراض البالغية )٢(
Haji Omar, Asmah, Nahu Melyu Mutakhir, p.28 
(3) Haji Omar, Asmah, (1978), Bahasa Malaysia Kini 5, (2nd ed.), Kuala Lumpur: Federal Publication, 
p. 32 
(4) Mees, C.A., Tatabahasa dan Tatakalimat, p.63 
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ن لترتيب  المبي–ومن الممكن تلخيص أنواع موضحات االسم في القالب الرياضي   

  :)١( التالي–العناصر في نظم الكالم 

  
 Bil + Penj Bil + Gel + KN. In + Pen + Pent  اقرأ من اليسار    

والمراد من هذه المعادلة الرياضية أن المركب االسمي يكون ترتيب العناصر فيه على 

أداة + ح موض+ نواة المركب االسمي + اللقب + ضميمة العدد + العدد : (النحو التالي

  :؛ نحو)تعيين

  
Dua      buah      kereta      syarikat      merah      itu 

   اقرأ من اليسار  اثنان      سيارة     شركة      أحمر    تلك  )حرفياً(

 موضح  موضح)    نواة المركب االسمي   (     موضح       موضح   موضح

  )عدد(  ) ضميمة عدد   (    )مضاف إليه(  )اسمينعت )   (أداة تعيين          (

  )سيارتا الشركة الحمراوتان تلك: أي (

  

 أو المركب – من المواقع اإلعرابية التي يِرد فيها االسم )٢(واستكماال لما ذُكر سابقاً  

  :)٣(؛ فإنها تؤول إلى ستة مواضع- االسمي 
 ).المبتدأ(المسند إليه . أ

  ).الخبر(المسند . ب

 ).للفعل المتعدي( به المفعول. ج

 ).للفعل الالزم(المكمل . د

  .االسم التالي لحرف االعتماد. هـ

  ). بدل- مضاف إليه (الموضح لنواة المركب االسمي . و

                                                 
(1) Payne, E., (1970), Basic Syntactic Structure in Standard Malay, (1st ed.), Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, p.55 

  . من البحث١٢٤ انظر ص)٢(
(3)  Karim, Nik Safiah dll., Tatabahasa Dewan, p.337-33 9 
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  :قرينة التعريف والتنكير

تنحصر قرينة التعريف والتنكير في اللغة الماليوية بمقولة التعيين فحسب؛ إذ ال   

وال تستلزم المواقع اإلعرابية ورود اللفظ على  ين المعاني النحوية،يستعان بها في التمييز ب

وإنما يقتصر اقتران اللفظ بقرائن التعريف . صيغة التعريف أو التنكير على وجه الوجوب

بعبارة أخرى، فإن قرينة . ليكون متعيناً، ويقترن بقرائن التنكير ليكون شائعاً غير متعين

يوية تؤدي وظيفة داللية للداللة على المتعين والشائع؛ وليس لها التعريف والتنكير في المال

  .وظيفة تركيبية تُماِيز فيه بين المعاني النحوية

وال تولي كتب النحو الماليوية مسألة التعيين كبير اهتمام، فال تُفِرد له مبحثاً خاصا   

كير أداته الخاصة؛ وهي بل تكتفي باإلشارة إلى أن للتن. يتناول مفرداته تفصيالً وتدقيقاً

) ini(؛ وأن للتعريف أداته الخاصة، وهي اإلشارة إليه بأحد لفظي اإلشارة )-se(الالصقة 

  .للبعيد) itu(للقريب، و

ولم تقع عين الباحث على دراسة تفصيلية تحصر طرق التعيين المختلفة؛ بيد أن   

طرق التعيين في محاور االستقراء ألنساق الجمل والتراكيب السليمة يفضينا إلى حصر 

في الماليوية ميدانه االسم دون ) التعريف والتنكير(محددة؛ آخذين بعين االعتبار أن التعيين 

؛ فإنها ال تخضع لمقولة التعريف -  الفعل والوصف واألداة الوظيفية - أنواع الكلم األخرى 

  .     والتنكير

راً أو اسم جنس، والعلم متعين ولما كان االسم مقصوراً على أن يكون علماً أو ضمي  

أما الضمير؛ فقد . المدلول من أصل الوضع، فإن تناولنا سينحصر في الضمير واسم الجنس

وردت اإلشارة إلى كون الضمائر بأنواعها الخمسة متعينة المدلول، ذلك أنه لم يضمر إالّ وقد 

 ارتضاه الباحث ليوافق قد) الضمير(ويجدر التنبيه إلى أن مصطلح . عرف لدى المتلقي

 Gantiمعوض االسم (المصطلح النحوي العربي، وأن الترجمة الحرفية له من الماليوية هي 

Nama ( ومن ثم فإن ما أطلقنا عليه مصطلح)ضمير اإلشارة(، و)الضمير الموصول( ،

ة تعويض وهو في الماليوي. ال يعد إضماراً في العربية) الضمير العام(، و)ضمير االستفهام(و

  .يشغل مكانه) معوض االسم(عن االسم الظاهر؛ ألن 

 تفصل بينهما ضميمة العدد –) se(وأما اسم الجنس فإما أن يِرد مقترناً بأداة التنكير   

، فيتعين تنكيره ويكون داالً على شائع؛ وإما أن يِرد عارياً مجرداً من أداتي - كماأسلفنا 

راق أفراد الجنس، وتكون داللته على اإلفراد والجمع واردة التعريف والتنكير فيدل على استغ

  .على وجه التساوي؛ وإما أن تدّل قرينة على تعيينه وانتفاء شيوعه
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  :ويمكن حصر قرائن تعيين اسم الجنس في األمور التالية

  :باإلتيان بها بعد المراد تعيينه وجوبا، نحو) ini/itu(التعيين بأداة التعيين . ١

  )rumah ituذلك البيت (، )rumah iniت هذا البي(

  

  :التعيين باإلضافة إلى متعين، نحو. ٢

  )rumah sayaبيتي (، )rumah Aliبيت علي (، )rumah orang ituبيت ذلك الرجل (

  :وقد يكون المضاف إليه محذوفا يدل عليه العهد بين المتخاطبين، نحو

  
Kita  hendak    pergi ke  Masjid 

   اقرأ من اليسار        يريد       نحن       يذهب   إلى      مسجد         )حرفياً(

؛ للعهد في مسجد متعين بين المتخاطبين، كمسجد القرية أو )المسجدنريد أن نذهب إلى : أي(

  .مسجد الجامعة مثال
Ayah  suka  saya 

   اقرأ من اليسار           أب      يحب     أنا               )حرفياً(

  .هو أب المتكلم) ayahأب (؛ فالمخاطب يعلم أن المقصود بـ) أبي يحبني:أي (
   

  :فإن كانت اإلضافة إلى غير متعين لم يِفد التعيين؛ وإنما أفاد تقليل الشيوع، نحو

  
Bas  kilang  adalah  lebih  buruk  daripada  bas  sekolah 

   اقرأ من اليسار  حافلة         مصنع  ر        قديم    أكث      من  مدرسة   حافلة )حرفياً(

  )أداة إسناد(                

   .)١ ()حافالت المصانع أقدم من حافالت المدارس: أي(

  

النعت بما هو معهود بين المتخاطبين، فالنعت تقييد وتوضيح للفظ؛ فإن كان النعت متعينا . ٣

 في أعرفيته بحسب صلته، تكون درجة الموصول: "يقول ابن مالك. معهودا، تعين المنعوت

وتعين النعت أمر تحكمه معايير غير . )٢("فيكمل تعريفها بكمال وضوحه، وينقُص بنقصانها

جزءا كبيرا من معاني المفردات يعتمد على الخبرة المشتركة بين المتكلم "لغوية؛ ألن 

  .)٣(" والمتلقي
                                                 

 . الحظ أن اإلضافة في الترجمة العربية تفيد التعريف)١(
 .١/١١٥، شرح التسهيل ابن مالك، )٢(
 ،العربي اللسان مجلة، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى، )م١٩٩٩يونيو  (رشيد، بلحبيب، )٣(

 .١٢، ص٤٩المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، العدد 
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إن الناظر في اللغة على  ":فال بد من األخذ بعين االعتبار المنطق اللغوي الذي يقول

وجه التقعيد والوصف والتفسير ينتهي بالضرورة إلى اعتبار المتغيرات الخارجية التي تكتنف 

  .)١("المادة اللغوية واستعماالتها
 :ومن األمثلة على النعت المتعين المعهود لدى المخاطب

  
Kereta   yang   saya   beli   semalam,   tidak   berfungsi. 

   اقرأ من اليسار        سيارة    البارحة    يشتري   أنا           يعمل    )حرفياً(

  )أداة ربط موصولة        (      )أداة نفي       (    

  ) ال تعملالتي اشتريتها البارحةالسيارة : أي(

  

؛ )٢(من حيث المعنى) ini/itu(في هذه الجملة يستوي وأداة التعيين ) الموضح(فالنعت 

؛ ألن )  tidak   berfungsiituKereta   , السيارة ال تعمل تلك: (أي أن الجملة السابقة تعني

  :ومثله نحو. المخاطب على علم بالسيارة التي اشتراها المتكلم

  

- Pelajar yang dipukul oleh Cikgu Ismail, telah mengetahui 
kesilapannya. 

 - رب من األستاذ إسماعيل؛ عرف خطأهالطالب الذي ض.  

- Kereta yang di depan rumah saya, adalah kereta tercuri. 

  .السيارة التي أمام منزلي مسروقة - 

  

غير متعين لدى المخاطب؛ لم يِفد تعيينا، وإنما أفاد تقليل ) الموضح(أما إذا كان النعت 

  :الشيوع، نحو

  

- Kereta yang diimpot dari luar negara, dikenakan cukai. 

  .سيارات المستوردة من خارج البالد تُفرض عليها الضرائبال - 

- Kereta besar adalah lebih selesa daripada kereta kecil. 

  .السيارات الكبيرة أكثر راحة من السيارات الصغيرة - 

                                                 
 .٨٨، صوالنشر العربية للدراسات المؤسسة: ، عمان)١ط( ، النحو العربينظرية ،)م١٩٨٠ ( نهاد،الموسى، )١(

(2) Hassan, Abdullah, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.309-310 
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  :والرسم التوضيحي التالي تلخيص لطرق التعيين وطرق تقليل الشيوع في الماليوية

  
  أنواع الكلم

  

  أداة        وصف      فعل        اسم

  

  اسم الجنس    )متعين بالعلمية(      العلم   )متعين باإلضمار( الضمير

  

   شائع               متعين

  

 بأداة      قليل الشيوع    شائع محض            
 التعيين

باإلضافة 
  إلى متعين

بالنعت المعهود 
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  )أوجه االتفاق واالفتراق(الدراسة التقابلية : الفصل الثالث
  

  :دور قرينة التعريف والتنكير

تؤدي قرينة التعريف والتنكير في التراكيب اللغوية العربية دورا مزدوجا ينتظم   

تتمثَّل الوظيفة التركيبية في تحديد . الوظيفة الدالليةالوظيفة التركيبية و: وظيفتين متباينتين؛ هما

نوع الكلمة من حيث كونها نكرة أو معرفة، من خالل بنيتها التركيبية من جهة، والموقع 

أما الوظيفة الداللية فتتمثَّل في تحديد تعيين الكلمة من . اإلعرابي الذي تشغله من جهة أخرى

  .حيث كونها متعينا أو شائعا

مقابل، فإن اللغة الماليوية ال تعتمد عناصرها اللغوية على قرينة التعريف في ال  

وليس لقرينة التعريف والتنكير فيها إال أثر . والتنكير للتمييز بين الوظائف التركيبية المختلفة

فليس في اللغة الماليوية . داللي يهدف إلى تصنيف العنصر اللغوي إما إلى المتعين أو الشائع

عرابية تستلزم اإلتيان بالمعرفة، وأخرى تتطلَّب النكرة؛ وإنما يكون التعريف أو التنكير مواقع إ

  .بهدف تعيين المسمى أو شياعه فحسب

والعربية إذ تلجأ إلى قرينة التعريف والتنكير للتمييز بين المعاني النحوية، إنما تلجأ   

 على نظم الكلم من التقديم والتأخير إلى هذه القرينة لتنوع أنماط األنساق الجملية، وما يطرأ

كل أولئك . والحذف؛ ناهيك عن التنوع في اإلفادة بين الخبرية والوصفية والحالية والبدلية

تُمايز اللغة بينها عن طريق استخدام القرائن المتعددة؛ وقرينة التعريف والتنكير إحدى تلكم 

  .القرائن

، تعتمد في رصفها للعناصر اللغوية نسقا أما اللغة الماليوية فهي ليست لغة إعرابية  

؛ وهو نسق الجملة االسمية الذي يكون الركن اإلسنادي األول word orderوحيدا في الرتبة 

  .fixed word orderوعليه، فالماليوية من نمط اللغات ذات النسق الثابت . فيه اسما

درج تلك األنماط تحت وتن. إن العريبة من اللغات التي تنتظم أنماطا جملية متعددة  

نسقين رئيسين للجمل هما الجملة االسمية والجملة الفعلية؛ ومن ثم فهي من اللغات ذات النسق 

 التي تسمح بقَدر كبير من المرونة في تغيير المواقع بالتقديم free word order )١(الحر

. بالضمائر وغيرهاوالتأخير والحذف مستعينة بقرائن العالمات اإلعرابية والمطابقة والربط 

 بقرينة التعريف والتنكير في تحديد -  ضمن ما تستعين به من قرائن –وتستعين كذلك 

  .الوظائف التركيبية للعناصر اللغوية

                                                 
 :، الكويت)١ط( ،آفاق جديدة:  البالغة العربية واألسلوبيات اللسانيةفي ،)م٢٠٠٣ (سعد، مصلوح، )١(

 .١١٣ ، صالكويتجامعة 
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ويتبين ثَم أن اللغتين موضوعي الدراسة من عائلتين متباينتين للّغات؛ ألن الرتبة من  

حثون في التمييز بين اللغات، وعليها اعتمادهم في أهم المقوالت النحوية التي يتحاكَم إليها البا

اللسانيات التاريخية والتقابلية والمقاِرنة؛ وكذا عند تصنيف اللغات من خالل فحص الكليات 

  .)١(Linguistic Typology، والتنميط اللساني Language Universalsاللسانية 

أو ) المسند إليه(ييز المبتدأ إن الماليوية ال تعتمد على قرينة التعريف والتنكير لتم  

وإن . ؛ فطبيعة النسق الجملي الوحيد فيها يجعل المسند إليه متقدما على المسند)المسند(الخبر 

  :كانت اللغة العربية تجيز نمطين رئيسين من الجملة هما

  .للجملة االسمية ذات خبر جملة فعلية) مفعول+ فعل + فاعل (  . أ

 .لفعليةللجملة ا) مفعول+ فاعل + فعل ( . ب

  .ويكون االسم المتصدر للجملة هو المسند إليه) أ(إلى النمط ) ب(فإن الماليوية ترد النمط 

ولتجنُّب التباس الخبر بالنعت، فإن الماليوية ال تمتلك ما في العربية من المطابقة أو   

 اإلسناد بين لتأكيد معنى) adalah(المخالفة في التعريف والتنكير؛ وإنما تستخدم أداة اإلسناد 

) yang(، أو تستخدم أداة الربط الموصولة - كوظيفة ضمير الفصل في العربيبة –طرفيه 

  .للداللة على معنى النعتية وانتفاء معنى اإلسناد

 في بعض - وإن كان في العربية سبيل إلى التمييز بين الحال والنعت   

 كالعالمة - قرائن أخرى  بقرينة التعريف والتنكير بالتضافر مع - التراكيب اللغوية 

؛ فإن الماليوية تعدهما أمرا واحدا ال يختلفان إال في ماهية - اإلعرابية مثال 

  .المنعوت وحسب

إن اللغة الماليوية تتّخذ للتمييز بين المعاني النحوية تدابير أخرى غير قرينة التعريف   

ق بها اللغة بين ما هو متعين وليس لقرينة التعريف والتنكير سوى وظيفة داللية تفر. والتنكير

  .المدلول وما هو شائعه

وبناء على ما سبق، فإن ذلك يفضينا إلى اإلقرار بأن اللغة الماليوية تتخذ االسم   

أما أقسام .  محورا ومادة لمقولة التعريف والتنكير-  من بين أنواع الكلم األخرى - وحده 

 فال تخضع لمقولة التعريف والتنكير، –  الفعل والوصف واألداة الوظيفية–الكلم األخرى 

وعلى النقيض من ذلك؛ نجد . شائعا إذ ال يِرد فيها سؤال ما إذا كان مدلولها متعينا أو

العربية تعامل الوصف معاملة االسم وتدِرجه تحت مسماه؛ وتعد الجمل وأشباه الجمل في 

  .حكم النكرات

                                                 
(1) Camrie, Bernard, (1989), Language Universals and Linguistic Typology, (2nd ed.), Chicago: The 
Universuty of Chicago Press, p.96 



  

 

١٤١

 

  ق في العربية من أصالة التنكير في الخبر فليس من الوارد في الماليوية البتة ما يصد

والحال والتمييز ونعت النكرة والمضاف، وال أصالة التعريف في المبتدأ وصاحب الحال 

إنما تعتمد في الفرق بين هذه المعاني قرائن أخرى كالرتبة ونوع الكلم، أو . ونعت المعرفة

  .ادةاإلستعانة باألدوات الوظيفية المختصة ألداء المعاني المر

ومن ثم، فإن الدراسة التقابلية في مقولة التعريف والتنكير بين العربية والماليوية   

وستتمحور موضوعات التحليل . ستنحصر في الجانب الداللي دون الجانب الوظيفي التركيبي

ة وستُعنى الدراس. التقابلي في القرائن الدالة على التعيين، والقرائن الدالة على الشيوع أو تقليله

داللة التعيين، وداللة : التقابلية بأوجه االتفاق واالفتراق في طرق تأدية اللغتين لهاتين الداللتين

  .الشيوع
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  :قرائن التعيين
  :التعيين باإلضمار. ١

  :أوجه االتفاق

الضمير الشخصي (في العربية ما يصطلَح على تسميته بـ) الضمير(يقابل مصطلح   

Ganti Nama Diri (ة؛ أحد أنواع الضمائر التي يبلغ تعدادها خمسة في في الماليوي

والضمير الشخصي في الماليوية متعين المدلول بالضرورة كما هو الحال في . الماليوية

  .)١(العربية؛ ألنه لم يضمر إال وقد عرف

وتتشابه اللغتان في تخصيص كل منهما ضمائر للمتكلم والمخاطب والغائب، على   

 ضمائر األشخاص – على التوالي –ت المستخدمة؛ فهي في الماليوية اختالف في المصطلحا

وتتَّفق اللغتان في عد الضمير نوعا من أنواع االسم، وإدراجه تحت . األول والثاني والثالث

مسماه في أنواع الكلم؛ يقع في المواقع اإلعرابية التي يقع فيها االسم، ويقوم بالوظيفة التركيبية 

  .التي يؤديها

  

  :جه االفتراقأو

الضمير الموصول : الضمير الشخصي في الماليوية قسيم ألنواع أربعة أخرى هي  

وهذه األمور ال تندرج تحت مسمى . وضمير اإلشارة والضمير العام وضمير االستفهام

  .الضمير في العربية، وإنما تُعد أسماء

تذكير والتأنيث؛ كما  داللة على ال– على عكس العربية –وليس في الضمائر الماليوية   

وإنما قد . وليس ثمة ضمير منفصل وآخر متصل. ال يختص فيها ضمير ألداء معنى التثنية

تؤول بعض الضمائر إلى صيغة مختصرة تتعاقب مع الصيغة التامة في الموضع الواحد دون 

ال ومن ثم فإن ما يِرد في العربية من قواعد االتصال واالنفص. تفضيل ألحدهما على اآلخر

  .في الضمائر ليس له مقابل في الماليوية

، )سلْنيه: (كذا توالي الضمائر في العربية، وما يترتّب عليها من أحكام في نحو  

فال يِرد الضميران في الماليوية متواليين . ؛ ليست واردة البتة في الماليوية)٢ ()أعطيتُكه(و

أو يفصل .  ويليه ضمير المفعولدون فاصل؛ وإنما يفصل بينهما الفعل يسبقه ضمير الفاعل

  .بينهما حرف االعتماد؛ يكون المفعول األول قبله، والمفعول الثاني بعده
   

                                                 
 .٢/٦،  الكتاب سيبويه،)١(
 .٥٤-١/٥٣، شرح األشموني؛ واألشموني، ١٠٦، صشرح قطر الندىابن هشام، :  انظر)٢(
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وال تخضع الماليوية لحاالت حذف وجوبي للضمائر؛ وإنما يجوز الحذف عند وقوع 

 Ayahأبي يحبني : (، أو العهد بضمير الِملكية، نحو)!Keluarأخرج (الفعل أمرا، نحو 

suka saya(ويلزم ذكر الضمير وجوبا في غير هذين . ؛ على أن إثبات الضمير غير ممتنع

  :الموضعين؛ فيتعين اإلتيان بالضمير في نحو
- Dia pukul Ali.  ًاضرب علي.  

- Dia pergi ke pasar.  ذهب إلى السوق.  
  

  .على حين تجيز العربية استتاره؛ بل يستتر وجوبا في بعض المواضع

الماليوية دالالت اجتماعية يهتدى إليها من خالل الضمير وللضمائر الشخصية   

وقد يؤدي عدم احترام الفوارق االجتماعية باستعمال الضمير غير . المستخدم في التخاطب

أما في العربية، فإن الضمائر ال تحمل هذه . المناسب إلى وقوع الحرج واالتصاف بعدم التأدب

  .المعاني والفوارق االجتماعية

محل ) علما كان أو لقبا اجتماعيا(اللغة الماليوية إحالل االسم الظاهر وتجيز   

ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب؛ وعادة ما يكون هذا االستخدام أكثر تأدبا من 

استخدام الضمير الشخصي الدال في األصل على التأدب في الخطاب ومراعاة الفارق 

ضمير الغائب؛ إال أنه قد يكون لالستخدام والعربية ال تجيز ذلك إال مع . االجتماعي

جنابك، حضرتك، معاليك، موالي، : (الماليوي نظير في العربية يوازيه؛ كما في نحو

وغيرها من األلفاظ الدالة على احترام الفارق االجتماعي، والتأدب في ) سعادتك

  .الخطاب

ي العربية يقصد وينبغي أن نؤكد على اختالف مفهوم الضمير في اللغتين؛ فالضمير ف  

بينما يراد بالضمير في الماليوية . به إضمار االسم الظاهر بلفظ يتَّصف باإلحالة والمرجعية

ومن ثم ُأدِرج فيه ضمير . ؛ أي اللفظ الذي يجوز إحالله محل االسم الظاهر)معوض االسم(

دم ذكر االستفهام والضمير العام؛ وكذا ُأدِرج الضمير الموصول وضمير اإلشارة حال ع

أما العربية فتعد كل أولئك أسماء ظاهرة مبنية؛ ال ضمائر . المرجعية في المركب االسمي ذاته

  .نابت مناب االسم الظاهر

  

  :التعيين بالعلمية. ٢

  :أوجه االتفاق

  .يعد العلم في اللغتين معرفة دالة على ذات متعينة مخصوصة  
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  :أوجه االفتراق

كتابة الحرف األول منه بالحرف الالتيني الكبير؛ فإن كان العلم تُميز الماليوية العلم ب  

وليس لهذا . مركَّبا من غير كلمة، كُتبت الحروف اُألول من كل كلمة بالحرف الالتيني الكبير

والعلم في العربية إما أن يكون كلمة . التصرف في شكل الحرف قبيل في الحرف العربي

، )أي إطالق المسمى لتمييزه عن غيره من أفراد جنسه(واحدة تكتسب معرفيتها من العلمية 

  .أو اإلضافة) ال(وإما أن يكون معرفا بالغلبة مما أصله معرفة بـ

يكون التعريف ) Persatuan Bahasa Melayuمجمع اللغة الماليوية  : (ففي نحو  

  .بالعلمية في الماليوية، وباإلضافة أو الغلبة في العربية

سعيد : (ة ما يِرد في العربية من أحكام توالي ألفاظ األعالم من نحووليس في الماليوي  

فإن توالت األعالم في الماليوية عوملت معاملة اللفظ الواحد . ؛ ألنها لغة غير إعرابية)كرٍز

 Encikالسيد علي (، و)Mohammad Zainul Abidinمحمد زين العابدين : (العلم؛ نحو

Ali(ضافة أو عطفية بيانية، دون تفريق بين بدلية أو إ. 

والعربية ترى أن العلم . وقد يطرأ على العلم اشتراك اتفاقي لتعدد المسمين باالسم ذاته 

زيدنا خير من : (حينئذ قد تجرد من العلمية وتنكّر؛ ثم يتعرف بوسيلة أخرى كاإلضافة في نحو

طويل خير من زيد زيد ال: (، أو يميز عن غيره بنعت معهود لدى المخاطب؛ نحو)زيدكم

) نواة(وفي المقابل، ال تجيز الماليوية إضافة العلم إلى الضمير، وتعده حال نعته ). القصير

  .لتقييده وتوضيحه) موضح اسمي(للمركب االسمي اجتُلب له 

وهذا التقابل بين اللغتين يدفع الباحث إلى اإللحاح على رفض مقولة تنكبر العلم   

استبدال ذلك بمفهوم اجتماع العلمية مع اإلضافة، وكذا اجتماع العلمية وتجريده من معرفيته؛ و

وهذا تصريح بجواز اجتماع معرفين تركيبيا؛ وكذا اجتماع . مع النعت زيادة في تعيين المسمى

  .أداتي تعيين دالليا

في العربية عنه في الماليوية؛ فهو في الماليوية متعين ) علم الجنس(ويختلف مفهوم   

بينما هو في العربية شائع . دلول يطلق إلرادة مسمى بعينه، حاله في ذلك حال علم الشخصالم

ويجوز ذلك في . )١ ("ما فعل أسامة؟: فال تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص"المدلول، 

الماليوية؛ ألن مسميات الحيوانات على غرار تسمية األناسي ال يراد منه استغراق أفراد 

  .الجنس

  

  
                                                 

 .١٠٧ ص، قطر الندىشرح هشام، ابن )١(
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  :التعيين باالسم المبهم. ٣

وقد سمي مبهما ألن له . االسم الموصول واسم اإلشارة: مر بنا أن االسم المبهم أمران  

شبها بالمضمرة من حيث البناء والتعريف، وله شبه بالظاهرة لخضوعه للتصغير والوصف 

  .)١(والوصف به

  

 : االتفاقأوجه

 متعينة المدلول إذا – ضمائر –ارف مع) ini/itu(تعد الماليوية لفظي اإلشارة 

 المحذوف من المركب االسمي؛ وتعد لفظ الموصول    – النواة –استُخدمت محّل االسم الظاهر 

)yang ( ن المدلول إذا حّل محل االسم الظاهر – ضميراً –معرفةمتعي )المحذوف من ) النواة

معارف إذا وردا في ) واسم اإلشارة –االسم الموصول (وكالهما في العربية . المركب االسمي

  .تركيب اسمي محذوف النواة

  

 : االفتراقأوجه

) التذكير أوالتأنيث(ليس في ألفاظ اإلشارة والموصول الماليوية ما يدّل على الجنس   

على القرب، وداللة لفظ ) ini(وتقتصر داللة لفظ اإلشارة ).  الجمع– التثنية - اإلفراد(أوالعدد 

  .لى البعدع) itu(اإلشارة 

. )٢(وإن كان بعض نحاة العربية قد قسموا المعارف إلى ظاهر ومضمر وبينهما مبهم  

االسم (فإن اللغويين الماليويين قد أشاروا صراحة إلى ثنائية الوظيفة التركيبية التي يؤديها 

 وهو –تكون نوعاً من أنواع االسم ) yang(والموصول ) ini/itu(فألفاظ اإلشارة ). المبهم

 إذا نابت عنه محذوفاً من المركب االسمي؛ وتكون نوعاً من أنواع األدوات –الضمير 

  .لنواة المركب االسمي المذكور) موضحاً(الوظيفية إذا وردت 

متعينة المدلول ألنها في حكم المضمر، وتكون في الثانية ) معرفة(فتكون في األولى 

أداتي ) ini/itu(وإنما يكون لفظا اإلشارة . أداةغير خاضعة لمقولة التعريف والتنكير لورودها 

  .أداة ربط بين المنعوت ونعته) yang(تعيين، ويكون لفظ الموصول 

 –ولعلّه من الجدير اإلفادة من هذا االختالف في التحليل الداللي بين اللغتين؛ فنستطيع   

االسم الموصول في ، و)ضربت هذا: ( القول بأن اسم اإلشارة في نحو–عند تعليم الماليويين 

  .معارف لتصرفها تصرف الضمير في إنابته لالسم الظاهر) ضربت الذي جاء: (نحو

                                                 
 .٢/٣٧٧، األشباه والنظائرالسيوطي،  )١(
 .٢/٣٧٧المصدر نفسه،  )٢(
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معارف تركيبياً؛ ألنها ) ضربت الذي جاء(، و)ضربت الرجل هذا: (وهما في نحو  

أبدال من المعرفة، وهما في الوقت ذاته من حيث الداللة أدوات تعيين وتوضيح للمبدل منه 

  .ة تعيين المسمى لدى المتلقِّيتزيد في درج

فلفظ اإلشارة يزيد تعيين المشار إليه باإلشارة إليه بالمواجهة والقصد، ولفظ الموصول   

 زيادة في توضيح الموصوف، – من حيث الداللة –يربط بين الموصوف وصفته؛ والصفة 

 - راك االتفاقي  التي يحتمل فيها وقوع االشت- ألن وصف المعرفة . وزيادة في درجة تعيينه

؛ لكنه تعريف داللي ال )١("نوع من التعريف"بصفة تميزه عن غيره هو في واقع األمر 

  .تركيبي؛ أي أنه أداة للتعيين أو تقليل االشتراك الواقع اتفاقاً

حال ذكر الموصوف في المركب ) لفظ الموصول(وتختلف اللغتان في استخدام   

صف المعارف بالجمل؛ أما الماليوية فتتوسل به في وصف فالعربية تتوسل به لو. االسمي ذاته

  .المعارف والنكرات، سواء كان الوصف مفرداً أو جملة أو شبه جملة

ويمتنع في العربية اإلتيان باالسم الموصول بين الصفة المفردة والموصوف النكرتين، 

هنا بمثابة ) ال(؛ فصارت )ال(فإن كان الموصوف معرفة والصفة مفردة اقترنت الصفة بـ

  ). baruyangkereta جديدة الالسيارة : (الموصولة في نحو) yang(أداة الربط 

فإن وقع . ولعلّه من الممكن اإلفادة من هذا التقابل في تحديد معرف االسم الموصول  

موقع الموصوف المحذوف كان معرفة لتصرفه تصرف الضمير؛ ويكون معرفه اإلضمار كما 

  . رف الضميرهو الحال في مع

 لوقوعه صفة للمعرفة، أما من -  تركيبياً -أما إن وقع وصفاً لموصوف فإنه معرفة 

 موضح يزيد - داللياً –حيث الداللة فهو أداة تربط بين الموصوف والصفة، ذلك أن الصفة 

 –) الموصول وصلته(ومن الممكن أيضاً أن يقال أن المركب الموصولي . تعيين الموصوف

  . أداة توضيح تزيد في تعيين الموصوف–داللياً 

 مجرد أداة تربط ما – حال ذكر الموصوف –وعليه، فإن أداة الربط الموصولة هي 

أما األداة فال تخضع لمقولة التعيين، ). أي الصفة( بما يزيده تعييناً – في األصل –هو متعين 

  .وإنما هي معرفة تركيبياً لوقوعها تابعاً للمعرفة

 معرفة – تركيبياً –، فإن الطويل )الرجل الطويل: (ما هو الوضع في قولكتماماً ك  

أما من حيث الداللة فهي موضح يزيد مسمى . لوقوعها موقع المعرفة، وهي التبعية للمعرفة

  .تعييناً وتوضيحاً) الرجل(

                                                 
 .٤/٢٧٦، المقتضبالمبرد،  )١(
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مفهوم التعيين المرتبط (ويخلُص الباحث مما تقدم إلى ضرورة التأكيد على نقل   

؛ بحيث يكون محور التعيين )١()مفهوم التعيين المرتبط بنواة المركب االسمي(إلى ) ةبالكلم

ويكون ما سواه من موضحات له أدوات لزيادة تعيينه  . والشيوع هو النواة في المركب االسمي

  .إن كان متعيناً، أو تقليل شيوعه إن كان شائعاً

سب؛ أما من الناحية التركيبية فإن إن مفهوم التعيين ينحصر في الجانب الداللي فح  

فمنها ما ينبغي اإلتيان به على . عناصر المركب االسمي تِرد تبعا للموقع اإلعرابي الذي تشغله

  .صيغة تركيبية للمعرفة، ومنها ما ينبغي اإلتيان به على صيغة تركيبية للنكرة

في الجمل التالية وعليه، يقترح الباحث أن يكون التحليل الداللي للمركبات االسمية   

  :على النحو التالي

  
 .الـــرجل    ذلك   رأيت  - 

  )نواة المركّب االسمي(  ) أداة تعيين       (  ) أداة تعيين       (

  

 .هذا    الـــرجل      ضربت  - 
  )أداة تعيين(  )نواة المركّب االسمي()   أداة تعيين    (

 

 .ضربته     الذي     الـــرجل  جاء  - 
  )موضح يزيد تعيين النواة)     (أداة ربط موصولة    ()نواة المركّب االسمي(  )نأداة تعيي(    

 

 .كريم    رجل   جاء  - 
  )موضح يقلّل شيوع النواة(   )نواة المركّب االسمي(

 

 .ضربته    رجل   جاء  - 
  )موضح يقلّل شيوع النواة(   )نواة المركّب االسمي(

 
احثين من أن التعريف باإلضافة المحضة في ويؤيد هذا التوجه ما ذهب إليه أحد الب

وعليه، فإن تعريف ). الغالم الذي لزيد(يرجع إلى بنية مضمرة تقديرها ) غالم زيد: (نحو

                                                 
،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر:انعم ،)١ط( ، الغائبالنحو ،)م٢٠٠١ (عمر، عكاشة،: انظر )١(

 .١٤٥-١٢٠ص
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المركب الموصولي المكون + ال (باإلضافة يقابله في األصل تعريف بالتضافر بين ) غالم(

  . )١ ()من الموصول وصلته

في جملة ) الغالم(في المركب االسمي ) ال(ف بـويشير الباحث نفسه إلى أن التعري

حصل بالتضافر بين ) غالم(وهذ يعني أن تعريف . )٢ ()هذا الغالم لزيد(يستوي و) الغالم لزيد(

  ).ال+ هذا (

  

  :التعيين باألداة . ٤

 :أوجه االتفاق

ن تِرد تتفق اللغتان في استخدام أداٍة إلفادة معنى التعيين، وأداة التعيين في كلتا اللغتي

وتِرد ، في العربية قد ترد موصولة أو زائدة أو جنسية) ال(لمعاٍن متعددة منها التعيين، فـ

. في الماليوية قد تِرد ضميرا، أو أداة إشارة إلفادة معنى التعيين) ini/itu(و. كذلك أداة تعيين

 في اللفظ وتتفق اللغتان كذلك في عدم جواز اجتماع أداة التعيين مع ما يدّل على التنكير

  .الواحد

  

  :أوجه االفتراق

وتقترن أداة التعيين .        تقع أداة التعيين في الماليوية بعد االسم، بينما تقع في العربية قبله

في الماليوية باالسم فقط، وال تقترن بأنواع الكلم األخرى، وهي الوصف والفعل واألداة 

 باالسم؛ وتقترن كذلك بالوصف باعتباره نوعاً تقترن) ال(أما في اللغة العربية، فإن . الوظيفية

  .من أنواع االسم

الداخلة على الوصف حال ) ال(إن هذا التقابل بين اللغتين يدفع الباحث إلى القول بأن 

) جاء الرجل المجتهد: (وقوعه نعتاً ال تفيد التعيين، ألن التعيين يكون للمنعوت، فعند قولك

فهي ليست لتعيينه؛ ) مجتهد(المقترنة بـ) ال(رنة به، أما المقت) ال(متعيناً بـ) رجل(يكون 

أما من حيث الوظيفة الداللية فهي .  معرفة يطابق المنعوت المعرفة- تركيبياً –وإنما لجعله 

  .في مقام االسم الموصول الذي يتوسل به لوصف المعرفة

  : الماليويةفي) جاء الرجل المجتهد(ويتبين ذلك من المقابلة، حيث تكون جملة   
Orang     leleki   itu       yang  rajin,  telah  datang  

   اقرأ من اليسار       شخص                                مجتهد    يجيء  )حرفياً(

  )ذكر/وصف مبين للجنس     ( )أداة تعيين وإشارة)    (أداة ربط موصولة  (  )فعل مساعد للماضي     (

                                                 
 .١٩٤المرجع نفسه، ص )١(
 .١٩١ المرجع نفسه، ص)٢(
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التي يقابلها في العربية ) itu(تعرفت بأداة التعيين ) orang( المقابلة أن إذ يتبدى عند

توسال إلى وصف المعرفة؛ لتقابل أداة ) المجتهد(في ) ال(بينما اجتبلت ). ال(أداة التعيين 

 .في الماليوية) yang(الربط الموصولة 

  بيد أنه من المفيد أداة تعريف من الناحية التركيبية) المجتهد(في ) ال(نعم، تُعد ،

للمتعلم الماليوي أن ينبه إلى أنها ال تفيد تعيين ما اقترنت به في هذه الجملة، ذلك أن 

  .الموصوف والصفة كالشيء الواحد، والتعيين للموصوف ال لصفته

؛ ألن الموصوف محذوف، فيكون التعيين )جاء المجتهد: (ويختلف األمر في قولك  

ذكر الصفة دون ( الماليوية فال يجوز اإلتيان بهذا التركيب أما في). ال(للمقترن بـ

  :نحو. إالّ في موقع المسند إليه، مع جواز ذكر الموصوف المقدر) الموصوف

- Yang rajin adalah adik saya المجتهد هو أخي 

  

 Kataضميراً (الواقعة في هذه الجملة ) yang(ويكون التعيين في الماليوية لـ

Ganti Nama (ى بمعن)وعليه، فإنه من الممكن أن  ).الذي أجتهد هو أخي: (أي) الذي

المفيدة التعيين في ) ال(بينما يقابل ) yang(الموصولة يقابلها في الماليوية ) ال(نقول أن 

الزائدة أداة وظيفية مقابلة في الماليوية، ) ال(وليس لـ). ini/itu(الماليوية أداة التعيين 

الرحمن (، و)Al-Quranالقرآن : (عربية مع ما تقترن به، نحوإالّ أنها قد تقترض من ال

Ar-Rahman.(  

الجنسية المقتِرنة باسم جنس إلفادة استغراق أفراد الجنس فيقابلها في ) ال(أما 

  .الماليوية تجرد اسم الجنس من أداتي التعيين والتنكير

 الماليوية  في– على اختالف دالالتها - العربية ) ال(ويمكن تلخيص ما يقابل 

  :بالجدول التالي

  
  مقابلها في الماليوية                     في العربية) ال(

  ini/itu               )  المعرفة(ال    المفيدة تعييناً 

  yang            ال   الموصولة                

  اً مستقالًجزء من اللفظ، ال مورفيم) AL        (    ال   الزائدة                   

            ال   الجنسية
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  :التعيين بالموضح االسمي المتعين. ٥

 : االتفاقأوجه

تتفق اللغتان في إمكانية اإلضافة إلى متعيِِّن؛ سواء كان المضاف إليه علما أو ضميرا  

  :أواسم جنس متعين بإحدى أدوات التعيين، نحو

  
- Kereta Mohammad سيارة محمد 

- Kereta dia   سيارته 

- Kereta orang itu  سيارة الرجل ذلك 

  

. وتتفق اللغتان كذلك في عدم جواز إضافة الضمير إلى غيره لتعينه الذاتي باإلضمار

وكذا تتفقان في أن إضافة اللفظ إلى غير متعين ال يفيد تعيين المضاف، وإنما تقليل الشيوع 

  ).ketua salah sebuah kampungرئيس قرية : (فيه، نحو

فق اللغتان أيضا في إمكانية زيادة تعيين المتعين العارض لالشتراك االتفاقي باسم وتت 

  :آخر موضح له ومبدل عنه، نحو

  ) ,suka makanabang sayaZaid ,. يحب األكل أخيزيد (

  

 : االفتراقأوجه
ة، وما يترتّب على تختلف اللغة الماليوية عن اللغة العربية في انتفاء ظهور عالمات اإلعراب عند اإلضاف  

فال يِرد في الماليوية ما يِرد في العربية من جر المضاف إليه، وامتناع اجتماع اإلضافة . اإلضافة من أحكام أخرى

  ). ال(المحضة مع التنوين أو 

) ini/itu(بيد أن في الماليوية ما يشابه ذلك؛ إذ يمتنع اقتران المضاف بأداة التعيين 

أما عند إضافته إلى العلم أو الضمير فإن أداة التعيين . تعين باألداةعند إضافته إلى ماهو م

في العربية، ) ال(وهي عندئٍذ ال تقابل . بعد المتضايفين جميعا: يلزم اجتالبها بعدهما معا؛ أي

في المركب االسمي ذاته؛ زيادة في ) النواة(وإنما تقابل اسم اإلشارة حال ذكر المشار إليه 

  :تعيينه، نحو
kereta  saya   itu   

   اقرأ من اليسار         سيارة  أنا    تلك          )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي(      موضح اسمي         موضح اسمي                       

  )مضاف إليه     (  )لزيادة التعيين     (

  )سيارتي تلك: أي(
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kereta  Ahmad  itu   

   اقرأ من اليسار          سيارة  د     أحم  تلك          )حرفياً(

  )نواة المركب االسمي(      موضح اسمي        موضح اسمي                        

  )مضاف إليه    (  )لزيادة التعيين     (

  )سيارة أحمد تلك: أي(

  

فاإلضافة إلى متعين قد أفادت التعيين؛ واجتالب أداة التعيين اختياري زيادة في 

؛ بل ينبغي )١(*) itu syarikat itukereta: (جوز أن يقال في الماليوية نحووال ي. التعيين

  ).kereta syarikat ituسيارة الشركة  : (تعيين المضاف إليه وحده بأن يقال

 –سيارة الشركة (ويجدر التنبه إلى أن المقابل الماليوي واحد للمركبين االسميين 

يجوز تقديرها في العربية في المركب ) تلك( أن ؛ على أنه يجب عدم إغفال)سيارة الشركة تلك

  .تدل على العهد) الشركة(في ) ال(االسمي األول إن كانت 

زيدنا خير : ( إضافة العلم إلى الضمير في نحو-  خالفا للعربية –ويمتنع في الماليوية 

  .، ويستعاض عن هذا التركيب بوصف العلم لتمييزه عن غيره)من زيدكم

  

  :صف المعهود لدى المتلقيالتعيين بالو. ٦

 : االتفاقأوجه

تتفق اللغتان في إمكانية الزيادة في تعيين الموصوف العارض لالشتراك االتفاقي   

  :بصفة تميزه عن غيره معهودة للمخاطب، نحو

  

  .زيد الطويل خير من زيد القصير. أ

- Zaid yang yang tinggi lebih baik dan Zaid yang pendek. 

  .لتي اشتريتها ال تعملالسيارة ا. ب

- Kereta yang saya beli, tidak berfungsi. 

 
  : االفتراقأوجه

 معرفة، وهي في – تركيبيا –بأنها ) الطويل(كلمة ) أ(تصف العربية في الجملة   

 أما في الماليوية فإن. الطارئ فيه الشيوع االتفاقي) زيد( تعيين لـ– دالليا –الوقت ذاته 

                                                 
 .أن الجملة غير صحيحة نحويا(*) تعني العالمة  )١(
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وإنما .  ال يخضع لمقولة التعريف والتنكير–االسم والحرف والفعل  قسيم –وصف ) الطويل(

  . توضيحاً وتعييناً للمتلقي) نواة المركب االسمي(الذي يزيد الموصوف ) الموضح(يقوم بوظيفة 

يفصلها ) جملة فرعية(التي تكون فيها الصفة ) ب(والتحليل نفسه ينطبق على الجملة 

) المركب الموصولي( في الماليوية؛ وتكون الصفة هي عن الموصوف أداة الربط الموصولة

  . في العربية

وينبغي اإلشارة إلى تنبيه اللغويين الماليويين إلى أن الجملة الوصفية الفرعية هي في 

  :محلّها؛ أي أن) ini/itu(حقيقتها أداة تعيين؛ ألنه من الممكن تقدير 

  
- kereta yang saya beli = kereta itu 

 سيارةهذه ال =  أشتريتهاالتيسيارة ال -

  

) ال: (األمر الذي يجعل الباحث يؤكد على صحة فرضية اجتماع معرفين دالليا، هما

أال ترى أن التعيين بالوصف . المفيدة تعيينا، والمركب الموصولي من االسم الموصول وصلته

  ؟) صوليالمركب المو+ ال (المعهود في الماليوية يقابله في العربية تضافر التعيين بـ

عند وصف ما  )أداة الربط الموصولة(إن الفرق بين اللغتين هو أن العربية تُمايز في 

الموصولة، وإذا كانت الصفة ) ال(فإذا كانت الصفة مفردة اجتُبلت : هو متعين بين حالتين

  .في الحالتين كلتيهما) yang(؛ أما الماليوية فتجتلب )الذي وأخواتها(جملة اجتُلبت 

؛ ألن أداة التعيين  )هذه السيارة: (فرضية اجتماع معرفين كذلك في نحووتتأكد 

  ).اسم اإلشارة+ ال (اإلشارية في الماليوية يقابلها في العربية تضافر التعيين بـ
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  :قرائن الشيوع
  ):قرينة الشيوع المحض(أداة التنكير . ١

  :أوجه االتفاق

إلتيان باللفظ خالياً من قرائن التعيين، تتفق اللغتان في تأدية معنى الشيوع عن طريق ا  

  ).kereta(و ) سيارة: (نحو

  

  :أوجه االفتراق

في ) se(يقابل اللفظ المعرى من أدوات التعريف في العربية اقترانه بأداة التنكير 

  )sebuah keretaسيارة   : (الماليوية، نحو
sebuah kereta 

   قرأ من اليسارا            سيارة                   )حرفياً(

  )أداة تنكير)  (ضميمة عدد(                 )سيارةٌ: أي(

          

الجنسية التي تدّل على استغراق أفراد الجنس في ) ال(ويقابل اللفظ المقترن بـ

  :العربية؛ تعرية اللفظ من أداتي التعريف والتنكير في الماليوية، نحو

  .الحصان أسرع من السيارة -

- Kereta adalah lelih laju dari kuda. 

  

وكذلك إذا كان اللفظ الشائع في العربية مثنّى أو جمعاً؛ فإن الماليوية تدّل عليه بتجرده 

  :من أداتي التعريف والتنكير، نحو
dua  buah kereta 

   اقرأ من اليسار    اثنان        سيارة                   )حرفياً(

  )ضميمة عدد(              )سيارتان: أي(

  

tiga  buah kereta 

   اقرأ من اليسار    ثالث        سيارة                   )حرفياً(

  )ضميمة عدد(             )ثالث سيارات: أي(
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وقد مر بنا أن اسم الجنس في الماليوية إن ورد مجرداً فإنه يدل على اإلفراد والجمع 

السيارات أسرع (، و)السيارة أسرع من الحصان: (وهذا يعني أن الجملتين. على وجه التساوي

  :؛ ستؤوالن في الماليوية إلى التركيب ذاته)من األحصنة

)kuda adalah lebih laju dan kereta(  

  

  :في سياق مغاير إلفادة معنى الجمع، نحو) kereta(ويجوز جمع كلمة 
- Kereta-kereta berderetan di jalan raya. 

  .السيارات تتوالى في الشارع العام -

  

الجنسية معرفة من حيث ) ال(عليمي يتمثَّل في أن اللفظ المقترن بـويبرز هنا مشكل ت

ومن . التركيب شائع من حيث الداللة، والمقابل في اللغة الماليوية شائع مجرد من أداة التعيين

  . ثم فإن الطالب الماليوي يصطدم بالمفارقة بين المعرفة والشائع

ة عند تعليمها للماليوين قسماً مستقالً الجنسي) ال(وقد ذكر الباحث الحاجة إلى إفراد 

؛ يعنى بالتركيز على خصوصيتها في أنها يحصل بها التعريف تركيبياً، وال )ال(من أنواع 

وذلك كي يتسنّى للدارس . يحصل بها التعيين من حيث الداللة؛ بل تبقى شائعة شيوع النكرات

الجنسية في ) ال(الموازي للمقترن بـالماليوي إدراك المفارقة اللغوية، والتعرف على المقابل 

  .لغته األم

  

  :تقليل الشيوع بالموضح االسمي الشائع. ٢

  :أوجه االتفاق

أي (تتفق اللغتان في أن إضافة اللفظ إلى الشائع تفيد تقليل الشيوع في المضاف 

  ).kereta syarikatسيارة شركة : (، نحو)التخصيص

  

  :أوجه االفتراق

ين تتفقان في كون اإلضافة اللفظية ال تفيد تعيين المضاف، إال على الرغم من أن اللغت

  :أن ثمة اختالف في التسميات والتراكيب، على النحو التالي

  ).  جميل األثاث–غزير العلم : (إلى الموصوف، نحو) الوصف المشتق(إضافة الصفة . أ

سم أما الموصوف فهو ا). وصف+ موصوف (يؤول في الماليوية إلى تركيب وصفي 

الذي هو المضاف في التركيب (يجوز تعيينه اختيارا بقرينة من قرائن التعيين، وأما الوصف 

  . فال يخضع لمقولة التعريف والتنكير) العربي
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يؤول في المقابل الماليوي إلى ) ال(وينبغي التنبيه إلى أن المضاف إليه المعرف بـ

غزير (أي أن تركيب . ة إلى الضمير؛ فيكون معرفاً باإلضاف)المضاف إلى الضمير(أصله 

  :يكون في الماليوية)  جميل األثاث–العلم 

- banyak ilmunya  غزير علمه 

- cantik perabotnya  جميل أثاثه 

  ).حسن الرجل(، )دماثة الخلق: (إلى الموصوف، من نحو) المصدر(إضافة الصفة . ب

 ويكتسب تقليل الشيوع إذا يكتسب المضاف تعييناً من المضاف إليه إذا كان متعيناً،

وينبغي االحتراز إلى أن ما يكون بلفظ المعرفة في العربية قد يكون شائعاً غير . كانت شائعاً

الجنسية، فيكون مقابلها في الماليوية تجرد ) ال(المقترنة باللفظ قد تكون ) ال(متعين، وأن 

  .اللفظ من أداة التعيين

: بيل اإلضافة إلى شائع؛ ألن مقابلها في الماليويةهي من ق) دماثة الخلق(ومن ثم فإن 

)Keelokan Akhlak( ؛ يكون المضاف فيها) دماثةKeelokan ( شائعا غير متعين؛ لعدم

  ).Akhlakخُلُق (تعين المضاف إليه 

ريد تعيين المضاف إليه اجتُبلت أداة التعيين  : ، كما في نحو)ini/itu(فإن ُأ

في العربية ) الرجل(وال نغفل هنا أن ). kecantikan orang ituحسن الرجل (

جنسية تفيد المقتِرن ) ال(تعريفاً يعين مسماه، أو أن تكون ) ال(تحتمل أن يكون فيها 

  .بها شيوعاً

ومن الممكن الخلوص إلى أن المصدر المضاف إلى موصوفه في العربية يفيد تعييناً 

) ال( التعيين؛ أما إذا كان المضاف إليه مقترناً بـالمفيدة) ال(إذا كان المضاف إليه مقترناً بـ

وال يتنافى ذلك إطالقا مع . الجنسية، فإن المضاف ال يفيد التعيين بل يفيد تقليل الشيوع وحسب

  . من المضاف إليه في الحالتين– تركيبيا –كون المضاف يكتسب التعريف 

  ). األولىصالة(، )مسجد الجامع(في نحو : إضافة المسمى إلى االسم. ج

تؤول هذه اإلضافة في الماليوية إلى التركيب الوصفي، ويكون فيها المضاف إليه 

ومن . وصفاً ال يخضع لمقولة التعريف والتنكير؛ ألن الوصف يمتنع دخول أداة التعيين عليه

وقد يصير إلى علم بالغلبة كأن . يفيد تقليل الشيوع) نواة المركب االسمي(ثم فإن الموصوف 

  .؛ فيكون متعينا بالعلمية ال اإلضافة وال الوصفية)Masjid Jamik( جامع بـيسمى

  ).زائر األردن، غافر الذنب: (إلى معموله، نحو) الوصف المشتق(إضافة العامل . د

يفيد المضاف من المضاف إليه تقليل الشيوع ال غير؛ سواء كان المضاف إليه في   

؛ )الذنب(الجنسية نحو ) ال(أو معرفة شائعة القترانه بـ) األردن(العربية معرفة متعينة نحو 
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فإذا ما أريد في الماليوية . فالمضاف يبقى في كلتا الحالتين داال على استغراق أفراد الجنس

  :بعد المتضايفين، بأن يقال) ini/itu(تعيين المضاف اجتُلبت أداة التعيين 

  ).pengampun dosa ituب ذلك غافر الذن(، )pelawat Jordan iniزائر األردن هذا (

  )إكرام زيٍد الضيوف، إكرام الضيِف: (إلى معموله، نحو) المصدر(إضافة العامل . هـ

إذا ُأضيفَ المصدر إلى متعين صار متعينا، وإذا ُأضيفَ إلى شائع غير متعين قلّل   

 العربية يحتمل في) الضيف(بيد أنه ينبغي التنبيه إلى أن . المضاف إليه الشيوع في المضاف

لذا، يحتمل في . جنسية ال تفيد تعيينا) ال(دالة على التعيين، أو أن تكون ) ال(فيها أن تكون 

  :أن يكون أحد أمرين) إكرام الضيف(المقابل الماليوي لـ

  

 :المضاف يفيد التعيين من المضاف إليه المتعين، فيكون التركيب المقابل -

- memuliakan tetamu itu  إكرام الضيف ذلك 

 :المضاف ال يفيد التعيين من المضاف إليه الشائع، فيكون التركيب المقابل -

- memuliakan tetamu  إكرام الضيف 

  

يجوز ) الضيف(؛ ألن )إكرام الضيف(فاألصل أن المقابل العربي لكلتا الجملتين هو 

وز أن تكون متعينة فيها جنسية، ويج) ال(أن تدل على الشيوع واستغراق أفراد الجنس باعتبار 

  .معرفة يصدق معها تقدير اسم اإلشارة) ال(بـ

  

  :تقليل الشيوع بالوصف غير المعهود لدى المتلقي. ٣

 : االتفاقأوجه

  :؛ نحو)تخصيصه(تتفق اللغتان في كون وصف غير المتعين يفيد تقليل شيوعه   

  )kereta baruسيارة جديدة (

  

 : االفتراقأوجه

بية في وصف الشائع إذا كان بصيغة النكرة أداة ربط؛ فتأتي بالوصف ال تستخدم العر  

اشتريت (، و)اشتريت كتابا جديدا: (بعده على الفور، نحو) مفردا كان أو جملة أو شبه جملة(

أما إذا كان الموصوف داال على الشيوع ). رأيت طائرا على غصن(، و)كتابا أقرؤه

االسم ( أو شبهها؛ فإنه يجوز اجتالب أداة الربط واالستغراق بصيغة المعرفة موصوفا بجملة
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يعجبني الزهر في (، و)١ ()كمثل الحمار يحمل أسفارا: (ويجوز حذفها، نحو) الموصول

وإذا ما كان الموصوف داال على الشيوع واالستغراق بصيغة المعرفة موصوفا بمفرد ). أكمامه

  ).القوي خير من المؤمن الضعيفالمؤمن : (في الصفة لتمام المطابقة، نحو) ال(اجتُلبت 

ويكون اجتالبها على . في ذلك كله) yang(والماليوية تجتلب أداة الربط الموصولة   

وجه الوجوب في بعض المواضع، وعلى وجه الجواز في أخرى على نحو ما فصلناه عند 

  . )٢(الحديث عن موضح نواة المركب االسمي حال كونه نعتا في اللغة الماليوية

ذي نخلص إليه هنا أن وصف اللفظ الشائع بصفة غير معهودة لدى المتلقي يقلّل من وال

  .شيوعه وحسب، وال يجعله متعينا

                                                 
 .٥:  الجمعة)١(
 . من الفصل الثاني من البحث١٢٩-١٢٦ انظر ص)٢(
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  مشكالت الترجمة: الفصل الرابع

  
  :تمهيد

يفضي االختالف بين اللغتين العربية والماليوية في طبيعة الوظيفة التركيبية التي   

تؤديها مقولة التعريف والتنكير إلى تباين واضح في طرائق صياغة التراكيب اللغوية لدى 

مقابل اللغوي لتركيب ما، ويصعب تقنين أدائها المعنى الواحد؛ ومن ثم فإنه يصعب التكهن بال

. طرق الترجمة وتقعيدها بتحديد ما يؤول إليه تركيب لغوي معين بآخر في اللغة المترجم إليها

ولعل السبيل الوحيد إلى الترجمة الصحيحة هو تمكُّن المترجم من لطائف اللغتين تمكُّنا يهديه 

  .كتنف اللغتين كلتيهماإلى معرفة األساليب والدالالت المتعددة التي ت

بيد أن الباحث قد استعان بمجموعة من النصوص المترجمة؛ بغية الوقوف على   

المشكالت التي قد تواجه المترجم، سعيا نحو استشراف اإلجراءات التحويلية التي ينبغي عليه 

أن انتهاجها عند الترجمة؛ وهي محاولة لتوصيف المعايير واالعتبارات الداللية التي يلزم 

  .يضعها المترِجم نصب عينيه ومحور اهتمامه

ومن أجل الحفاظ على المصداقية في استقراء تلك الصعوبات والمشكالت؛ فقد سعى   

الباحث جاهدا إلى استقراء عينات يظن فيها توخّي أشد الحرص في نقل النصوص بحذافيرها 

جمة النص العربي إلى الماليوية على وقد وقع اختيار الباحث في العينة التي تمثِّل تر. الداللية

النصوص القرآنية والحديثية؛ ألن المترِجم يبذل فيها قُصارى جهده في نقل المعاني والدالالت 

  .دون زيادة أو نقصان، في حدود ما تستطيع اللغة المترجم إليها احتواؤه والتعبير عنه

  ت في النص القرآني الترجمة الصادرة من مجمع الملك فهد بالمدينة وقد اعتُمد

، وفي ترجمتها )٢(؛ واعتُِمد في النص الحديثي على متون األحاديث األربعين النووية)١(المنورة

أما العينة المستخدمة في استقراء مشكالت ترجمة  .)٣(إلى الماليوية على ترجمة عمر هاشم

زراء الماليزي األسبق النصوص الماليوية إلى العربية فقد تمثَّلت في كلمة ألقاها رئيس الو

وقد ألحق الباحث نص . )٥(؛ تمت ترجمتها إلى العربية)٤(الدكتور محضير محمد بالماليوية

  .الكلمة وترجمتها إلى العربية ضمن ملحقات البحث

                                                 
(1) Assiddiqi, Hasbi dll., (1998), Al-Quran dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma Al-Malik Fahd. 

هاشم بن : شرح(م، ١، .ط.د ، األربعين النوويةمتن، )م١٢٧٨/هـ٦٧٦ت ( بن شرف يحيى النووي، )٢(
  .م١٩٤٠رة، ، مصطفى البابي الحلبي، القاه) الشرقاويالشحاتمحمد 

(3) Hashim, Umar, (1984), Hadis Arba’in An-Nawawiyah, Surabaya: PT Bina Ilmu. 
(4) Mohammed, Mahathir, (22 Ogos 1997), Menghadapi Abad 21: Reformasi dan Cabaran Umat 
Islam Serantau, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 

 واألمة اإلسالممحمد، محضير، : ، دروس وعظات من الماضي؛ في)م١٩٩٧ (محضير، ،محمد )٥(
دار : دمشق، )١٨٠-١٦٦: ص(م، ١، ١، ط)هاشم مكرو الدين: تحرير (،خطب وكلمات مختارة: اإلسالمية

  .م٢٠٠٢الفكر، 
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وال بد من األخذ في الحسبان عند الترجمة بين العربية والماليوية تعدد أنماط الجملة 

. في الماليوية التي تلتزم نمطا وحيدا تبدأ فيه الجملة بالمسند إليهالعربية، وعدم وجود بعضها 

  :ومن ثم فإنه من الممكن ترجمة الجملة اإلسمية على تنوع الخبر، نحو

  
  .؛ مما يكون فيه الخبر مفردا)١ ()هو اهللا( - 

- “Dialah Allah”. 

 .؛ مما يكون فيه الخبر جملة فعلية)٢ ()واهللا يحيي ويميت( - 

- “Allah menghidupkan dan mematikan”. 

 .؛ مما يكون فيه الخبر جملة اسمية)٣ ()وأولئك األغالل في أعناقهم( - 

- “orang-orang itulah belenggu di lehernya”. 

 .؛ مما يكون فيه الخبر شبه جملة من الجار والمجرور)٤ ()سرابيلهم من قطران( - 

- “pakaian mereka adalah dari pelangkin”. 

 .؛ مما يكون فيه الخبر شبه جملة ظرفا)٥ ()علمها عند ربي( - 

- “pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku”. 

  :أما الجملة الفعلية فتؤول إلى جملة اسمية خبرها جملة فعلية، نحو

 ).اهللا بعث النبيين: (؛ تؤول إلى)٦ ()فبعث اهللا النبيين( - 

- “Allah mengutus para nabi”. 

تراق بين اللغتين في عين االعتبار؛ علمنا أنه السبب وراء عدم فإذا ما أخذنا هذا االف

اشتراط التعريف في المسند إليه في الماليوية، وأدركنا حقيقة عدم ارتباط الموقع اإلعرابي 

  .بمقولة التعيين في الحدث اللغوي الذي يشغل ذلك الموقع

ف تتركز في ومن ثم فإن محور ما سنتناوله من مشكالت قد تواجه المترِجم؛ سو

ترجمة اللفظ باعتبار وظيفته الداللية؛ ألن البنية التركيبية الواحدة في العربية قد تحتمل أكثر 

من داللة، وكذا البنية التركيبية الواحدة في الماليوية يمكن ترجمتها إلى تراكيب متعددة في 

  .يةالعربية؛ والذي يحدد ذلك هو السياق اللغوي الذي تِرد فيه تلك البن

                                                 
  .٢٢:  الحشر)١(
  .١٥٦:  آل عمران)٢(
  .٥:  الرعد)٣(
  .٥٠:  إبراهيم)٤(
  .٥٢:  طه)٥(
  .٢١٣: لبقرة ا)٦(
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  :مشكالت ترجمة النص العربي إلى الماليوية
  :ترجمة النكرة. أ

ينبغي على المترجم مراعاة الغرض من اإلتيان باللفظ نكرة على صيغة المفرد؛ ذلك 

الوحدة : رجل، وفرس، وأسد؛ ففيها داللة على أمرين: النكرة إذا ُأطلقت في نحو"أن 

 .)١("خر على جهة التبعيةوالجنسية؛ فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما، واآل

علمها : (ففي قوله تعالى. فإذا كان القصد هو الوحدة، لزم على المترِجم عدم إغفالها

) se(في الماليوية اسم الجنس مقترناً بأداة التنكير ) كتاٍب(؛ يكون مقابل )٢()كتاٍبعند ربي في 

؛ ذلك أن القصد متعلق ) sebuah bukudi dalam: (فتكون ترجمة اآلية. الدال على الوحدة

  :ويصدق ذلك أيضاً في األمثلة التالية. بالوحدة، وأما الجنسية فعلى جهة التبعية

  
  .)٣ ()رسوالًكما أرسلنا إلى فرعون ... رسوالإنا أرسلنا إليكم ( - 

- “Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul … 

sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun”. 

 ".أحدال يعرفه منّا   ...ذات يومبينما نحن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " - 

- “Ketika kita sedang duduk di hadapan Rasulullah s.a.w pada sesuatu 

hari…. tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui atau 

mengenalinya” ) ٤( . 

 ". مثل ذلكعلقةًثم يكون " - 
- "segumpal daging selama itu juga” ) ٥( . 

 ".مضغةًأال وإن في الجسد " - 
- “di dalam tubuh itu ada segumpal daging” ) ٦( . 

 ".عبدوإن تأمر عليكم " - 

- “meskipun yang memerintah kamu itu seorang hamba” ) ٧( . 

                                                 
م، دار الكتب الخديوية، القاهرة، ٣، كتاب الطراز، )م١٣٤٩/هـ٧٤٩ت (العلوي اليمني، يحيى بن حمزة  )١(

  .٢/١٢ ، م١٩١٤
  .٥٢:  طه)٢(
  .١٥:  المزمل)٣(

(4) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (2), p.18 
(5) Ibid, hadis (4), p.28 
(6) Ibid, hadis (6), p.36 
(7) Ibid, hadis (27), p.104 



  

 

١٦٢

 

 ".عظيٍمسألت عن  ... عمٍلأخبرني عن " - 
- “beritahukanlah kepadaku seuatu amal … engkau telah bertanya 

tentang sesuatu perkara yang agung” ) ١( . 

 ".عمٍلدلّني على " - 
- “Tunjukkanlah kepadaku sesuatu amal perbuatan” )٢( . 

 ".مؤمنمن نفّس عن " - 
- “barangsiapa yang membebaskan kesusahan seorang mukmin” ) ٣( . 

تُرجمت في ) رسول، يوم، أحد، علقة، مضغة، عبد، عمل، عظيم، مؤمن(فاأللفاظ 

؛ ألن القصد منها جميعا الوحدة، وأما )se(المقابل الماليوي إلى اسم جنس مقترن بأداة التنكير 

  .الداللة على الجنسية فيها فعلى سبيل التبعية

ى الجنسية، سواء أما إذا كان القصد على النقيض من ذلك؛ بأن كان القصد الداللة عل

الستغراق أفراد الجنس أو الداللة على ماهية الجنس وحقيقته؛ فإنه يتعين على المترجم اإلتيان 

: من ذلك ترجمة قوله تعالى. بالمقابل الماليوي اسم جنس مجرد من أداتي التعيين والتنكير

  .)٤ ()حسنةواكتب لنا في هذه الدنيا (
- “dak tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini”. 

  

  :وقد راعى المترجم هذه الجزئية في ترجمة األمثلة التالية أيضا

  ". ينكحهاامرأة يصيبها و دنيامن كانت هجرته ل" - 

- “dan barangsiapa yang hijrahnya kerana menginginkan harta dunia 

atau wanita yang ingin dinikahkannya” ) ٥( . 

 ".ن حسخلقوخاِلق الناس ب" - 

- “dan bergaullah dengan akhlaq yang baik” ) ٦( . 

 ". مودعموعظةكأنها " - 

- “nasihat itu seakan-akan seperti nasihat terakhir” ) ٧( . 

                                                 
(1) Ibid, hadis (29), p.111 
(2) Ibid, hadis (31), p.119 
(3) Ibid, hadis (36), p.132 

  .١٥٦:  األعراف)٤(
(5) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (1), p.15 
(6) Ibid, hadis (18), p.73 
(7) Ibid, hadis (27), p.104 



  

 

١٦٣

 

 ".ضاللة، وكل بدعة بدعةفإن ذلك " - 

- “Sesungguhnya yang demikian itu adalah bid’ah, padahal semua 

perkara bid’ah itu sesat” ) ١( . 

 ". إلى الجنةطريقـاسهل اهللا له به  ... معِسرمن يسر على  ... كربةنفّس عن مؤمن من " - 
- “barangsiapa yang membebaskan kesusahan seorang mukmin …  

barangsiapa yang menolong orang yang sedang kesusahan … Allah 

akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan ke Syurga”  )٢( . 

 ".وليامن عادى لي " - 

- “barangsiapa yang memusuhi orang yang aku kasihi” ) ٣( . 

إن المترجم أمام احتمالين في ترجمة ما يِرد نكرة مفردة في العربية، فإما أن يكون 

. الدالة على الوحدة) se(القصد الوحدة؛ فيتعين ترجمتها إلى اسم جنس مقترن بأداة التنكير 

وليس األمر على االختيار، . ون القصد الجنسية فيورد المترجم اسم الجنس مجرداوإما أن يك

  .وإنما ما تقتضيه الداللة المقصودة من اللفظ في السياق الذي ورد فيه

وقد تِرد النكرة في النص العربي على صيغة المثنى أو الجمع؛ فيتعين على المترجم 

أما مقابل النكرة الجمع . جنس للداللة على التثنيةقبل اسم ال) dua(مراعاة ذلك بإيراد لفظة 

للداللة على ) اللفظ المكرر: ( أحد ثالثة أمور-   بحسب السياق الذي يرد فيه - فإنه يكون 

الجمع، أو اسم الجنس دون تكراره لداللته في الماليوية على اإلفراد والجمع على السواء، أو 

  .اسم الجنس مسبوقا بلفظ يدل على الكثرة

  :فمثال التثنية
  .)٤ () من ربكبرهانانفذانك ( - 

- “maka yang demikian itu dua mu’jziat dari Tuhanmu”. 

  

  :ومثال الجمع المترجم إلى اللفظ المكرر

  .)٥ () كانت قواريراأكوابويطاف عليهم بآنية من فضة و( - 

                                                 
(1) Ibid, hadis (28), p.107 
(2) Ibid, hadis (36), p.132 

 .الوحدة؛ أما الجنسية فعلى التبعية) معِسر(و) كربة(يختلف الباحث في الرأي مع المترِجم؛ ألن القصد في 
(3) Ibid, hadis (38), p.140 

  .٣٢:  القصص)٤(
  .١٥:  اإلنسان)٥(



  

 

١٦٤

 

- “dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-

piala yang bening laksana kaca”. 

  

 :ومثال الجمع المترجم إلى اسم الجنس المجرد
 .)١ () وسعيراأغالال وسالسلإنا أعتدنا للكافرين ( - 

- “Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan 

neraka yang menyala-nyala”. 

  

  ):beberapa( باللفظ الدال على الكثرة ومثال الجمع المترجم إلى اسم الجنس المسبوق

  .)٢ ()ولقد أرسلنا رسال من قبلك( - 

- “Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu”. 

وكثيرا ما يضطر المترجم إلى عدم االلتزام باإلتيان باسم الجنس المقابل لمثيله في   

أساليب التعبير في العربية؛ ألن ذلك سيكون من قبيل الترجمة الحرفية التي ال توافق 

ومن ثم فإن المترجم يفزع إلى تغيير التركيب تبعا للموقع اإلعرابي الذي يؤديه . الماليوية

 :من األمثلة على ذلك. اللفظ

  ).بينما نحن نجلس:(؛ تُرجمت إلى "جلوسبينما نحن " - 
- “Ketika kita sedang duduk” ) ٣( . 

 ).أن تؤديهات إن استطع: (؛ تُرجمت إلى "سبيالإن استطعت إليه " - 
- “bila engkau mampu menjalaninya” ) ٤( . 

 –وقد يِرد اللفظ في العربية نكرة مقطوعة عن اإلضافة، ويؤول في الترجمة الماليوية 

  : إلى تركيب اإلضافة، نحو- لعدم جواز قطع اإلضافة 

  ".خمٍسبِني اإلسالم على " - 
- “Islam itu didirikan atas lima perkara” ) ٥( . 

 ".ثالٍثبإحدى إال " - 
- “salah satu dari tiga perkara” ) ٦( . 

                                                 
  .٤:  اإلنسان)١(
  .٧٨:  غافر)٢(

(3) Ibid, hadis (2), p.18 
(4) Ibid, hadis (2), p.19 
(5) Ibid, hadis (3), p.26 
(6) Ibid, hadis (14), p.60 



  

 

١٦٥

 

  :ترجمة اسم اإلشارة. ب

ذكرنا أن لفظ اإلشارة في الماليوية تتباين وظيفته التركيبية بين ضربين تركيبيين؛   

يذكر المشار إليه في أحدهما نواةً للمركب االسمي قبل لفظ اإلشارة، وينوب لفظ اإلشارة عنه 

  .في الضرب الثاني

العربية تجيز اإلتيان باسم اإلشارة على نحو الضرب الثاني في تراكيب لغوية ال و

  : تجيزها اللغة الماليوية؛ فيؤول اسم اإلشارة بعد الترجمة إلى التركيب

  )أداة تعيين إشارية+ مشار إليه (
  :وذلك كما في نحو

  ).هذهاألشياء أنبئوني بأسماء : (؛ تُرجمت إلى )١ ()هؤالءأنبئوني بأسماء ( - 
- “sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu”. 

وقد يصعب في بعض األحيان تقدير لفظ المشار إليه؛ ويلجأ المترجم حينئذ إلى تقدير 

  :، نحو)اآلنف الذكر(التي تعني ) demikian(كلمة 
 .)٢ () آليةذلكإن في ( - 

- “sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi mu”.  

 .)٣ () على المؤمنينذلكوحرم ( - 

- “dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. 

  .)٤ () برهانان من ربكذانكف ( - 

- “maka yang demikian itu dua mu’jizat dari Tuhanmu” 

وقد يستعيض المترجم بلفظ يدل عليه السياق؛ لكنه يضع اللفظ المقحم بين قوسين 

  :كما في نحو. للداللة على أنه ليس في النص األصلي، وأنه زيادة استلزمها التركيب

 ). هذاالطعامأنّى لك : (؛ تُرجمت إلى )٥ ()أنّى لك هذا( - 
- “dari mana kamu memperoleh (makanan) ini”. 

 ). هذهلجنةالذي هدانا ل: (؛ تُرجمت إلى )٦ ()الذي هدانا لهذا( - 
- “yang telah menunjuki kami kepada (syurga) ini”. 

 

                                                 
  .٣١:  البقرة)١(
  .٢٤٨:  البقرة)٢(
  .٣:  النور)٣(
  .٣٢:  القصص)٤(
  .٣٧:  آل عمران)٥(
  .٤٣:  األعراف)٦(



  

 

١٦٦

 

  .غير المذكورتين في النص األصلي) syurga(و) makanan(فقد أقحم المترجم كلمة 

ويظهر الوقوف على النصوص المترجمة قدرة كامنة في العربية غير متوافرة في   

تركيب الماليوية؛ هي القدرة على التنويع في التراكيب اللغوية تنويعا تؤول فيه الماليوية إلى 

  :واحد؛ ففي اآليتين الكريمتين

  .)١ ()اجعل هذا بلدا آمنا( - 

 .)٢ ()اجعل هذا البلد آمنا( - 
  ). بلدا آمناهذا البلداجعل : (تؤول كلتاهما في الماليوية إلى تركيب واحد؛ هو

- “jadikanlah negeri ini, negeri yang aman”. 

يب اجتالب المشار إليه؛ على نقيض ما تستلزم في هذا الترك) ini(ألن أداة التعيين اإلشارية 

  .في العربية من جواز ذكره أو حذفه

وقد يؤول اسم اإلشارة بعد ترجمته إلى الماليوية إلى ضمير شخصي، فكالهما في   

  :من ذلك. الماليوية يندرجان تحت مسمى الضمير

  

  ). شهيداهموجئنا بك علي: (؛ تُرجمت إلى )٣ () شهيداهؤالءوجئنا بك على ( - 
- “Kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka itu”. 

 ). ضيفيهمإن: (؛ تُرجمت إلى )٤ () ضيفيهؤالءإن ( - 
- “Sesungguhnya mereka adalah tamuku”. 

أما عند ذكر المشار إليه نواةً للمركب االسمي الذي يِرد فيه اسم اإلشارة فإن المترجم 

رتيب في اإلتيان بأداة التعيين اإلشارية الماليوية بعد ال يغير في الترجمة سوى مراعاة الت

  :المشار إليه لزوما، نحو

  
  .)٥ ()القوم لهؤالءفما ( - 

- “maka mengapa orang-orang itu”. 

 .)٦ () حسنةالدنيا هذهواكتب لنا في ( - 

- “dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini”. 

                                                 
  .١٢٩:  البقرة)١(
  .٣٥:  إبراهيم)٢(
  .٤١:  النساء)٣(
  .٦٨:  الحجر)٤(
  .٧٨:  النساء)٥(
  .١٥٦:  األعراف)٦(



  

 

١٦٧

 

  :ترجمة االسم الموصول. ج

سم الموصول في التراكيب اللغوية العربية إما بذكر الموصوف قبله بوصفه يأتي اال  

نواةً للمركب االسمي؛ وإما بحذف الموصوف وإنابة االسم الموصول منابه بأن يصير هو ذاته 

وال تجيز الماليوية في بعض التراكيب الصيغة الثانية؛ و يجتلب عندئذ . نواة المركب االسمي

يب المترجم قواعد السالمة اللغوية الماليوية، وتؤول الجملة إلى الموصوف ليوافق الترك

  :، كما في نحو)جملة فرعية أو وصف+ أداة الربط الموصولة + موصوف : (التركيب
  .)١ () أنعمت عليهمالذينصراط ( - 

- “ jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan”. 

 .)٢ () استوقد ناراالذيكمثل ( - 

- “seperti orang yang menyalakan api”. 

 .)٣ () أوتوا الكتابالذينوما اختلف ( - 

- “tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab”. 

 .)٤ () هو خيرالذيأتستبدلون الذي هو أدنى ب( - 

- “sebagai pengganti yang lebih baik”. 

 .)٥ () بيده عقدة النكاحالذيأو يعفو ( - 

- “atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”. 

 .)٦ () يتقونللذينفسأكتبها ( - 

- “akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa”. 

 ". أحدث في أمرنامن" - 

- “barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru” ) ٧( . 

 ". أنكرمناليمين على " - 

- “bagi orang yang mengingkari pengakuan tersebut” ) ٨( . 

                                                 
  .٧:  الفاتحة)١(
  .١٧:  البقرة)٢(
  .١٩:  البقرة)٣(
  .٦١:  البقرة)٤(
  .٢٣٧:  البقرة)٥(
  .١٥٦:  األعراف)٦(

(7) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (5), p.32 
(8) Ibid, hadis (33), p.124 



  

 

١٦٨

 

وتجيز اللغة الماليوية في تراكيب أخرى وقوع لفظ الموصول ضميرا ينوب مناب 

  :الموصوف نواة المركب اإلسمي، نحو

  
  .)١ () جعل لكم األرضالذي( - 

- “Dialah yang menjadikan bumi”. 

 .)٢ () هدانا لهذاالذي( - 

- “yang telah menunjuki kami”. 

 ".قبلكم الذينإنما أهلك " - 

- “yang menyebabkan berusak” ) ٣( . 

وينبغي التنبه إلى أن الموصوف المذكور قبل أداة الربط الموصولة يكون اسم جنس 

مجرد من أداتي التعريف والتنكير لداللته على الجنسية عندما يكون اللفظ المقابل في العربية 

س لها فونيم مقابل ملفوظ في الجنسية لي) ال(بعبارة أخرى، فإن . الجنسية) ال(مقترنا بـ

  .الماليوية

إذا كانت ) وصف+ أداة ربط موصولة + نكرة : (وقد يقابل االسم الموصول بتركيب

  :فيه داللة على العموم، نحو

  ). أدنىشيئاأتستبدلون : (؛ تُرجمت إلى)٤ () هو أدنى بالذي هو خيرالذيأتستبدلون ( - 
- “maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah”. 

  

  :ترجمة الوصف المشتق. د

إذا كان الوصف المشتق يشغل في التركيب اللغوي موقعا إعرابيا ال يكون فيه تابعا   

بحيث يصرح ) وصف أو جملة فرعية+ موصوف : (نعتا؛ فإنه يؤول عند الترجمة إلى تركيب

  .بالموصوف غير المذكور في النص األصلي المترجم عنه

  :، نحو)yang(لة فرعية لزم الربط بأداة الربط الموصولة وإذا كان النعت جم  

  
  ). يركعونالناس الذينواركعوا مع : (؛ تؤول في الترجمة إلى)٥ ()واركعوا مع الراكعين( - 

- “dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ ”. 
                                                 

  .٢٢: البقرة )١(
 .٤٣: األعراف )٢(

(3) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (9), p.46 
  .٦١: البقرة )٤(
 .٤٣: البقرة )٥(



  

 

١٦٩

 

 ). يجرمونالناس الذينعاقبة : (؛ تؤول في الترجمة إلى)١ ()المجرمينعاقبة ( - 

- “kesudahan orang-orang yang melakukan kesalahan”. 

 ). ُأنِذرواالناس الذينفساء مطر : (؛ تؤول في الترجمة إلى)٢ ()المنذَرينفساء مطر ( - 
- “hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu”. 

 ". الشاءرعاء" - 

- “orang yang mengembalakan kambing” ) ٣( . 

 ". للجماعةالمفاِرق لدينه، التارك" - 
- “orang yang meninggalkan agama, orang yang meninggalkan 

jamaah” )٤( . 

 
  :أما إذا كان النعت وصفا؛ فيجوز ربطه بالموصوف بأداة الربط الموصولة، نحو

  .)٥ ()فاسقا كمن كان مؤمناأفمن كان ( - 

- “maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik”. 

 ".الحفاةوأن ترى " - 

- “dan jika engkau melihat orang yang telanjang kaki” ) ٦( . 

 ". بينالحاللإن " - 

- “barang yang halal itu jelas” ) ٧( . 

 ".الطيباتكلوا من " - 

- “makanlah kamu dari sesuatu yang baik” ) ٨( . 

 :وكذا يجوز االستغناء عن الربط باألداة، نحو
  .)٩ ()فقينالمناوعد اهللا ( - 

- “Allah mengancam orang-orang munafik”. 

 ".الحراموقع في " - 

                                                 
 .٨٤: األعراف )١(
 .١٧٣: الشعراء )٢(

(3) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (2), p.20 
(4) Ibid, hadis (14), p.60 

  .١٨: السجدة )٥(
(6) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (2), p.19 
(7) Ibid, hadis (6), p.36 
(8) Ibid, hadis (10), p.51 

  .٦٨: التوبة )٩(



  

 

١٧٠

 

- “telah terjatuh ke dalam perkara haram” ) ١( . 

 :وقد يترجم الوصف المشتق إلى نعت غير مذكور المنعوت، نحو
  ".خيرافليقل " - 

- “berkata yang baik” ) ٢( . 

 ".المدعيلكن البينة على " - 

- “tetapi bagi yang mengaku-aku itu harus menunjukkan bukti” ) ٣( . 

أما إن كان الوصف المشتق يشغل موقع النعت؛ فإنه يترجم كما هو مع جواز ربطه 

  :، نحو)yang(ومنعوته بأداة الربط الموصولة 
  .)٤ ()القوم الظالمينأن ائت ( - 

- “datangilah kaum yang zalim itu”. 

 ".الزانيالثيب " - 

- “janda atau duda yang berzina” ) ٥( . 

  

  :الجنسية) ال(ترجمة . هـ

إن السم الجنس المجرد من أداتي التعريف والتنكير في الماليوية داللة على استغراق   

ومن ثم فإن ما يِرد في النص العربي مقترنا . الجنس، وداللته على اإلفراد والجمع واردتان

  :يوية غالبا، نحوالجنسية ؛ يؤول إلى اسم الجنس المجرد في المال) ال(بـ
  ".النياتإنما األعمال ب" - 

- “sesungguhnya sahnya segala amal itu dengan niat” ) ٦( . 

 ".الشاءرعاء  ... الحفاةوأن ترى " - 

- “dan jika engkau melihat orang yang telanjang kaki … yang 

mengembalakan kambing” ) ٧( . 

 ".الناسكثير من " - 

- “kebanyakan manusia” ) ١( . 

                                                 
(1) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (6), p.36 
(2) Ibid, hadis (15), p.62 
(3) Ibid, hadis (33), p.124 

  .١٠: الشعراء )٤(
(5) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (14), p.60 
(6) Ibid, hadis (1), p.15 
(7) Ibid, hadis (2), p.20 



  

 

١٧١

 

 ".الناسأن أقاتل " - 

- “untuk memerangi manusia” ) ٢( . 

 ".الذنوبوأنا أغفر " - 

- “dan Aku mengampuni dosa” ) ٣( . 

 ".ألجور باالدثور أهلذهب " - 

- “orang-orang yang banyak harta itu berjuang dengan memperoleh 

banyak pahala” ) ٤( . 

 ".السيئات والحسناتإن اهللا تعالى كتب " - 

- “Sesungguhnya Allah telah menulisi kebajikan-kebajikan dan  

kejelakaan-kejelakaan” ) ٥( . 

  

الجنسية ما فيه من معنى الشيوع مما يقربه من ) ال(ولما كان في المقترن بـ

  :النكرات؛ جاز في بعض التراكيب المترجمة اإلتيان بالمقابل الماليوي نكرة، نحو

  
  ". ربتهااألمةأن تَِلد " - 

- “bila seorang hamba melahirkan tuannya” ) ٦( . 

  ".المرءمن حْسن إسالم " - 

- “setengah daripada bukti kebaikan Islamnya seseorang” ) ٧( . 

  ". إذا دخل البحرالمخيطكما ينقص " - 

- “hanya bagaikan sebatang jarum” ) ٨( . 

  ". من جوف الليلالرجلوصالة " - 

- “dan solat seseorang di tengah malam” ) ٩( . 

  ". أخو المسلمالمسلم" - 

                                                                                                                                            
(1) Ibid, hadis (6), p.36 
(2) Ibid, hadis (9), p.43 
(3) Ibid, hadis (24), p.95 
(4) Ibid, hadis (25), p.99 
(5) Ibid, hadis (37), p.137 
(6) Ibid, hadis (2), p.19 
(7) Ibid, hadis (12), p.55 
(8) Ibid, hadis (24), p.96 
(9) Ibid, hadis (29), p.111 



  

 

١٧٢

 

- “seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain” ) ١( . 

دالة على ماهية الجنس وحقيقته؛ فإن المقابل في الترجمة الماليوية ) ال(أما إن كانت 

  :يكون اسم الجنس المجرد، نحو

  
  ".السفرأثر " - 

- “bekas-bekas dari berpergian jauh” ) ٢( . 

  ".الرخاءاحفظ اهللا في " - 

- “hendaklah engkau mengenal Allah di waktu senang” ) ٣( . 

  ".الميزانتمأل " - 

- “memenuhi timbangan” ) ٤( . 
   ".البحركما ينقص المخيط إذا دخل  ... الظلمحرمتُ " - 

- “mengharamkan zalim … hanya bagaikan sebatang jarum yang 

dimasukkan dalam laut” ) ٥( . 

 ".الِبرتسأُل عن " - 
- “bertanya tentang kebaikan” ) ٦( . 

  ".لحربآذنتُه با" - 
- “menyatakan perang terhadapnya” ) ٧( . 

  ". السماءلو بلغت ذنوبك عنان " - 

- “seandainya dosa-dosamu sampai sepenuh langit” ) ٨( . 

  

 دضا عن المجتلَبة عو) ال(وقد يجتهد المترِجم في بعض السياقات اللغوية؛ فير

  :الضمير إلى األصل الذي يقترن فيه اسم الجنس بالضمير، نحو

  

  ).سفرهيطيل : (؛ تُرجمت إلى"السفريطيل " - 

                                                 
(1) Ibid, hadis (35), p.129 
(2) Ibid, hadis (2), p.18 
(3) Ibid, hadis (19), p.77 
(4) Ibid, hadis (23), p.89 
(5) Ibid, hadis (24), p.95-96 
(6) Ibid, hadis (27), p.104 
(7) Ibid, hadis (38), p.140 
(8) Ibid, hadis (42), p.149 



  

 

١٧٣

 

- “yang jauh perjalanannya” ) ١( . 

  ).عبدهواهللا في عون : (؛ تُرجمت إلى"واهللا في عون العبد" - 
- “Allah akan menolong hamba-Nya” ) ٢( . 

يلجأ إلى استعمالها ) "ال(الصطالحي للفظ؛ ذلك أن دالة على المعنى ا) ال(وقد تكون 

أن يبحث عن معلومات توصله إلى ] ... أحد أغراض ثالثة هي: [المتكلم كلّما أراد من السامع

أن يكتفي بالمعنى ] ... أي للداللة على العهدية... [علم أو فرد معين هو موضوع الخطاب

أي الداللة على ... [وي إن كان االسم مشتقا المعجمي إن كان االسم جامدا، أو المعنى اللغ

أن يهتم بالمعنى االصطالحي لذلك االسم؛ أي المعنى الذي تواضع عليه متكلمو ] ... الجنسية

... اللغة، والذي أصبح السامع يتوصل إليه دون حاجة إلى المعنى المعجمي األول لذلك االسم 

 .)٣ (] ..."أي الداللة االصطالحية[

دالة على المعنى االصطالحي، فإن اللفظ يكون من حيث المعنى ) ال(فإذا وردت 

أقرب إلى العلم بالغلبة؛ لذا تؤول عند الترجمة إلى علٍم يكتب أول حروفه بالحرف الالتيني 

  :من ذلك نحو. الكبير إشارةً إلى علميته

  
  .)٤ ()الزكاة وآتوا الصالةوأقيمو ( - 

- “dan dirikanlah Solat, dan tunaikanlah Zakat”. 

  .)٥ () هللالعمرة والحجوأتموا ( - 

- “dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah kerana Allah”. 

  .)٦ ()اإلسالمإن الدين عند اهللا ( - 

- “Sesungguhnya agama (yang diredai) di sisi Allah hanyalah Islam”. 

  ".ليوم اآلخرا... البيتوتحج ... اإليمانأخبرني عن ... النبيحتى جلس إلى " - 

- “sehingga ia duduk di hadapan Nabi… beritaukanlah kepadaku 

tentang Iman … mengerjakan Haji ke Baitullah… Hari Akhir” ) ٧( . 

  ".الملَكيرسل إليه " - 

                                                 
(1) Ibid, hadis (11), p.51 
(2) Ibid, hadis (36), p.132 

 .١٥١، صالتعريف والتنكير في اللغة العربيةغربية، عبد الجبار،  )٣(
 .١١٠: البقرة )٤(
 .١٩٦: البقرة )٥(
 .١٩: آل عمران )٦(

(7) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (2), p.18-19 



  

 

١٧٤

 

- “diutuskan Malaikat kepadanya” ) ١( . 

  ".لجماعةالمفاِرق ل" - 
- “meninggalkan Jamaah” ) ٢( . 

  ". ههناالتقوى" - 

-  “Takwa itu di sini” ) ٣( . 

وليس لعين المنصف إال ان تُِقر بتفوق اللغة العربية على الماليوية في إمكاناتها 

وقدرتها على التنويع في التراكيب من تقديم وتأخير، واختزال بالحذف، ودقة في الداللة نابعة 

 مقابلة لكثير - ة  في الماليوي- من تعدد األدوات وتخصصها؛ ناهيك عن عدم وجود فونيمات 

  .من الفونيمات العربية

ومن ثم فإن ترجمة كلٍّ من . ويعجز المترجم أمام هذه الثغرة؛ فال يجد ما يسدها به

الجنسية، والنكرة الدالة على الجنسية؛ تؤول كلتاهما في الماليوية إلى اسم ) ال(المقتِرن بـ

  .الجنس المجرد

  :واحدة في) ليل(و) الليل(فترجمة 

  

 .)٤ () أو نهاراليالها أمرنا أتا( - 

- “tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau 

siang”. 

  .)٥ () إنكم متَّبعونليالفأسِر بعبادي ( - 
- “dengan membawa hamba-hambaKu pada malam hari”. 

 .)٦ () ونهاراليالقال رب إني دعوت قومي ( - 

- “aku telah menyeru kaumku malam dan siang”. 

  .)٧ () فاسجد لهالليلومن ( - 

- “dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya”. 

 
                                                 
(1) Ibid, hadis (4), p.28 
(2) Ibid, hadis (14), p.60 
(3) Ibid, hadis (35), p.129 

  .٢٤: يونس )٤(
 .٢٣: الدخان )٥(
 .٥: نوح )٦(
 .٢٦: اإلنسان )٧(



  

 

١٧٥

 

  :واحدة في) الفتنة(و) فتنة(وترجمة 

  .)١ ()الفتنةفيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء ( - 
- “dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah”. 

  .)٢ ()رِكسوا فيها ُأالفتنةكلّما ردوا إلى ( - 
- “sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah”. 

  .)٣ ()فتنةوقاتلوهم حتى ال تكون ( - 

- “setiap mereka diajak kembali kepada fitnah, merekapun terjun”. 

. المعرفةوكثيرة هي األلفاظ التي تِرد في القرآن الكريم تارة بلفظ النكرة وأخرى بلفظ 

. )٤(وليس مقامنا الحديث عن الفروق البالغية بين التركيبين؛ فقد أفاض فيها البالغيون وفصلوا

وغاية ما نرمي إليه ههنا اإلشارة إلى عدم مقدرة الماليوية إيصال هذا الفارق الداللي عن 

 :من األمثلة األخرى على ذلك .طريق الترجمة

  
  .)٥ ()سبيالومن يضلل اهللا فلن تجد له ( - 

- “tidak mendapatkan jalan kepadanya”. 

  .)٦ ()السبيالوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ( - 

- “menyesatkan kami dari jalan (yang benar)”. 

  .)٧ () بإذنيطيرا بإذني فتنفخ فيه فيكون الطيروإذ تخلق من الطين كهيئة ( - 

- “kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berubah burung 

dengan izinku … lalu bentuk itu menjadi burung”. 

  .)٨ () عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياًسالمو( - 

- “kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan”. 

  .)٩ () علي يوم ولدتُ ويوم اموت ويوم ُأبعث حياًالسالمو( - 
- “dan kesejahteraan semoga dilimpahkan, pada hari aku dilahirkan”. 
                                                 

  .٧: آل عمران )١(
 .٩١: النساء )٢(
 .٣٩: األنفال )٣(
 .١٩-٢/١٣ ،از الطركتاب اليمني، العلوي: انظر )٤(
 .٨٨: النساء )٥(
 .٦٧: األحزاب )٦(
 .١١٠: المائدة )٧(
 .١٥: مريم )٨(
 .٣٣: مريم )٩(



  

 

١٧٦

 

  :العهدية) ال(ترجمة . و

 باسم جنس متبوع -  غالبا –العهدية عند ترجمته إلى الماليوية ) ال(يقابل المقتِرن بـ

وقد يلجأ المترجم إلى تعيينه بالنعت المعهود، أو باستخدام ألفاظ دالة . بأداة التعيين اإلشارية

  ). tersebutالمذكور (، و)tadiاآلنف : (نحوعلى العهد من 
  

  :فمن التعيين بأداة التعيين اإلشارية

 : ؛ تُرجمت إلى)١ ()فعصى فرعون الرسول( - 

  ). ذلكفعصى فرعون الرسول(
- “maka Fir’aun mendurhakai rasul itu”. 

  :ومن التعيين بالنعت المعهود

 : ؛ تُرجمت إلى" عنها بأعلم من السائلالمسؤولما " - 

 ). بأعلمالذي سئلما الرجل (
- “orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu” ) ٢( . 

 :ومن التعيين باأللفاظ الدالة على العهد

 : ؛ تُرجمت إلى"؟السائلمن " - 

 ).؟آنفامن السائل (
- “siapakah yang bertanya tadi?” ) ٣( . 

  

  :ترجمة الضمائر. ز

ية على اإليجاز واالختزال ال تستطيع اللغة تُظهر ترجمة الضمائر قدرةً في العرب  

 - من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث -الماليوية استيعابه؛ فالتنوع بين الضمائر العربية 

لذلك يضطر . يتيح للعربية اإلحالة إلى المرجعيات بشمولية ال يمكن أن تجاريها الماليوية

  . المحال إليهالمترِجم في كثير من السياقات إعادة ذكر االسم 

  :ويتضح ذلك من األمثلة اآلتية

 :؛ فقد وردت ترجمتها)٤ ()ها ببعضهفقلنا اضربو( - 
  ).قطعة اللحم تلك ببعض تلك الجثةفقلنا اضربوا (

                                                 
 .١٦: المزمل )١(

(2) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (4), p.28 
(3) Ibid, hadis (4), p.28 

  .٧٣: البقرة )٤(



  

 

١٧٧

 

- “pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu”. 

 :؛ تُرجمت إلى"هاما يكون بينه وبين" - 

 ). الجنةتلكما يكون بينه وبين (
- “sehingga di antara dia dan syurga itu” ) ١( . 

 :؛ تُرجمت إلى" ردهو فهما ليس من" - 

 ). ردذلك األمر منّا، فإن تصريحما ليس ب(
- “yang tidak ada perintah dari kami, maka hal itu ditolak” ) ٢( . 

 :؛ تُرجمت إلى" القلبهيأال و ... توإذا فسد" - 

 ). القلبقطعة اللحم تلكأال وإن ...  تلكقطعة اللحموإذا فسدت (
- “dan apabila segumpal daging itu rosak … segumpal daging itu ialah 

hati” ) ٣( . 

 :؛ تُرجمت إلى" طريقا إلى الجنةهسهل اهللا له ب" - 

 ). طريقا إلى الجنةذلك العلمسهل اهللا له ب(
- “Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan ke Syurga” )٤( . 

                                                 
(1) Hashim, Umar, Hadis Arba’in An-Nawawiyah, hadis (4), p.28 
(2) Ibid, hadis (5), p.32 
(3) Ibid, hadis (6), p.36 
(4) Ibid, hadis (36), p.132 



  

 

١٧٨

 

  :مشكالت ترجمة النص الماليوي إلى العربية
يتعين علينا ابتداء أن نحصر أنماط البنى التركيبية التي يِرد فيها اسم الجنس في 

الماليوية؛ فهو إما أن يِرد مجردا من أداتي التعريف والتنكير داال على الماهية أو االستغراق، 

، وإما مقتِرنا بإحدى أدوات التعيين أو إحدى أدوات )-se(كير الماليوية وإما مقتِرنا بأداة التن

  .تقليل الشيوع

وال يشكِّل اسم الجنس المقتِرن بأداة التنكير صعوبة عند الترجمة؛ ألنه يؤول في 

وكذا اسم الجنس المتعين بأداة التعيين . العربية إلى نكرة مفردة دالَّة على الوحدة والجنسية

ية ال يواجه المترجم فيه إشكاال؛ ألنه يؤول في العربية إلى اسم جنس متلو أو مسبوق اإلشار

  .باسم اإلشارة حسب ما تقتضيه القواعد التركيبية

وتكون أداة التعيين اإلشارية في الماليوية تالية السم الجنس على وجه الوجوب؛ 

  :وللمترجم الخيار في التقديم، نحو

  
- “tentulah satu daripada dua ini”. 

 .)١("المذهبين هذينمذهبا من " -

  :العهدية عليها، نحو) ال(أو االستغناء عن اسم اإلشارة لداللة 

- “teknologi yang canggih ini”. 

 .)٢("التكنولوجيا المتطورة" -

  

وال يشكِّل المتعين باإلضمار، واسم الجنس المتعين باإلضافة إلى متعين إشكاال؛ إذ 

 إلى مقابله في العربية مع مراعاة ما يِرد في العربية – بأنواعه في الماليوية –يؤول الضمير 

كالمطابقة في العدد والجنس، والتقديم أو التأخير، واإلظهار أو (من القواعد التركيبية الشكلية 

التي ال يكون للنص الماليوي المترجم منه دور رئيس في ) الحذف، واالتصال أو االنفصال

  .حه وجزئياتهتحديد مالم

 في - تحديدا –إن اإلشكال المعرفي في ترجمة النص الماليوي إلى العربية ينحصر 

اسم الجنس المجرد الداّل على الماهية أو االستغراق، واسم الجنس المنعوت الذي تربطه بنعته 

وية وكذا قد يِرد بعض اإلشكال في ترجمة ما يعد في المالي). yang(أداة الربط الموصولة 

  .ضمن حقل األعالم

                                                 
 .٩، فقرة ١٦٩، صاإلسالم واألمة اإلسالمية محمد، محضير، )١(
 .٢٦، فقرة ١٧٤ المرجع نفسه، ص)٢(



  

 

١٧٩

 

  :ترجمة اسم الجنس الداّل على الماهية أو االستغراق. أ

 في هذا –ذكرنا أن اسم الجنس في الماليوية يحتمل الداللة على اإلفراد والجمع؛ إذ هما   

  :ومن ثم يجد المترِجم نفسه أمام خيارين عند الترجمة؛ فله اإلفراد كما في نحو.  سيان-المقام 
- “kita perlu mencari iktibar, panduan dan pelajaran”. 

 .)١("الهداية واالسترشادينبغي علينا أن نسعى إلى " -

- “membuat keputusan sendiri”. 

 .)٢(" بشكل فرديالقراراتخاذ " -

  :وله أن يترجمه إلى الجمع كما في نحو

- “tahu mengguna maklumat yang terkini”. 

 .)٣("المعلوماتأحدث " -

- “kita perlu mencari iktibar, panduan dan pelajaran”. 

 .)٤("الدروسوأن نستلهم " -

التعريف أو التنكير؛ فإن ذلك ال يتحدد غالبا على : أما أي الوجهين ينبغي اإلتيان به

إنما يتعين على غرار السياق اللغوي للجملة . أساس معطيات النص الماليوي المترجم منه

  . السالمة اللغوية فيهاالعربية، وما تقتضيه قواعد

إن العامل الرئيس في تحديد البنية التركيبية التي سيؤول إليها اسم الجنس المجرد من 

أداتي التعريف والتنكير يتمثّل في الوظيفتين التركيبية والداللية اللتين يؤديهما ضمن التركيب 

  :فقد يؤول عند ترجمته إلى العربية إلى نكرة، كما في نحو. الجملي
- “bukan firman Tuhan dalam Al-Quran”. 

، فيكون معرفة ) الربأمرلم يكن : (؛ مع أن الترجمة الحرفية هي)٥(" إلهياأمراًلم يكن " -

 .إلضافته إلى المعرفة

- “dilantik menjadi Khalifah”. 

نودي : (؛ وليس ثمة خطأ في ترجمتها إلى معرفة بأن يقال)٦(" للمسلمينخليفةنودي " -

 ).الخليفةليكون 

- “hadis yang dicipta oleh orang lain”. 
                                                 

 .٣، ص، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه)١(
 .٣٧، فقرة ١٧٨ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٢٦، فقرة ١٧٤مرجع نفسه، ص ال)٣(
 .٣، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٤(
 .١٩، فقرة ١٧٢ المرجع نفسه، ص)٥(
 .٩، فقرة ١٦٨ المرجع نفسه، ص)٦(



  

 

١٨٠

 

: ؛ وهي تؤول معرفة إذا ما تُرجمت حرفيا بأن يقال)١("أحاديثقيام الكثيرين باختالق " -

 ). التي وضعت من قبل أناس آخريناألحاديث(
- “tidak di persetujui oleh ulama-ulama yang datang kemudian”. 

: ؛ فمن الممكن ترجمتها إلى)٢("  جاءوا في عهود الحقةعلماءتمت معارضتها بواسطة  -

 ). المتأخرونالعلماءعارضها (

- “dan orang lain murtad”. 

 ).المارقونوأن اآلخرين هم : (؛ يمكن ترجمتها إلى)٣("مارقونوأن اآلخرين " -

وقد اختار المترجم في مواضع أخرى ترجمة اسم الجنس المجرد إلى 

  : به نكرة، نحومعرفة، مع جواز اإلتيان
- “untuk merancang masa depan”. 

 ). أفضلمستقبللكي نخطط ل: (؛ فمن الممكن أن تُترجم إلى)٤("لمستقبللكي نخطّط ل" -
- “zaman maklumat dengan teknologi yang canggih”. 

: ؛ يمكن ترجمتها إلى)٥("بتغيير أنماط البشر...  الذي ستقوم فيه المعلومات القرن" -

 ).إلى تغيير أنماط البشر... فيه المعلومات  أدت قرن(

- “oleh kuasa-kuasa barat”. 

 ). أوروبيةقوىأمام : (؛ يمكن ترجمتها إلى)٦(" األوروبيةالقوىأمام " -

- “mereka merampas senjata Islam”. 

 أسلحةصادروا : (؛ قد تُترجم إلى)٧(" التي يمتلكها المسلموناألسلحةقاموا بمصادرة " -

 ).لمينبحوزة المس
- “membuat keputusan sendiri”. 

 ). فرديقراراتخاذ : (؛ يمكن ترجمتها إلى)٨(" بشكل فرديالقراراتخاذ " -

  

                                                 
 .١٣، فقرة ١٦٩ المرجع نفسه، ص)١(
 .١٣، فقرة ١٧٠ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٣١، فقرة ١٧٦ المرجع نفسه، ص)٣(
 .٢، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٤(
 .٣، فقرة ١٦٦ع نفسه، ص المرج)٥(
 .٢٤، فقرة ١٧٤ المرجع نفسه، ص)٦(
 .٢٨، فقرة ١٧٥ المرجع نفسه، ص)٧(
 .٣٧، فقرة ١٧٨ المرجع نفسه، ص)٨(



  

 

١٨١

 

وليس األمر على ما يبدو من السعة في االختيار بين المعرفة والنكرة، إذ قد تِرد 

  :بعض التراكيب التي يتعين فيها اجتالب أحدهما دون اآلخر، نحو
- “kita perlu menoleh ke belakang dahulu”. 

 .)١("الماضيعلينا أن ننظر أوالً إلى " -

- “kita mungkin menuju ke belakang”. 

 .)٢("الوراءقد نتراجع إلى " -

- “untuk menghadapi abad ke-21 Masihi”. 

 .)٣(" الحادي والعشرينالقرننقوم بمواجهة " -

- “Menukar cara hidup manusia”. 

 .)٤("البشرتغيير أنماط حياة " -

- “rebutan kuasa”. 

 .)٥("السلطةصراع من أجل " -

- “dan menerima sekularisma” 

 .)٦("العلمانيةوتنادي بتبني " -

- “penulisan dan kertas”. 

 .)٧("الورق وصناعة األدب" -

- “di tengah-tengah kemajuan umat Islam ini”. 

 .)٨("التقدمخالل سنوات " -

  

  :ترجمة اسم الجنس المنعوت بوصف. ب

ن الربط بين اسم الجنس المنعوت ونعته الوصف بأداة الربط الموصولة أو عدمه هو إ  

ويفيد المنعوت من النعت إما تعيينا أو تقليال للشيوع؛ إنما . في الماليوية على وجه االختيار

                                                 
 .٢، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)١(
 .٢، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٣، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٣(
 .٣، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٤(
 .٧، فقرة ١٦٨ه، ص المرجع نفس)٥(
 .١٤، فقرة ١٧٠ المرجع نفسه، ص)٦(
 .١٩، فقرة ١٧٢ المرجع نفسه، ص)٧(
 .٢١، فقرة ١٧٣ المرجع نفسه، ص)٨(



  

 

١٨٢

 

لذا تؤول عند الترجمة في بعض السياقات إلى معرفة، وفي . يتحدد ذلك بالسياق الذي تِرد فيه

  .خرى إلى نكرةسياقات أ

وال يكون ألداة الربط الموصولة مقابل في العربية؛ فهي إنما تُجتَلب لغرض تعيين   

والعربية تعتمد لتعيين العالقة النعتية قرينة ، العالقة النعتية وعدم التباسها بعالقة اإلسناد

  .المطابقة بين المنعوت ونعته

  

  :فمن األمثلة على ما يؤول إلى المعرفة
- “dengan teknologi yang canggih”. 

 .)١(" المتطورةالتقنياتمن خالل " -

- “semua jawapan secara tepat”. 

 .)٢(" الصحيحةالحلولجميع " -

- “orang Arab jahiliah yang mundur”. 

 .)٣(" األميينالعرب" -

- “tafsiran yang berlainan”. 

 .)٤(" المختلفالتفسير" -

- “teknologi yang canggih ini”. 

 .)٥(" المتطورةياالتكنولوج" -

  
 :ومن األمثلة على ترجمتها إلى النكرة

- “menggunakan teknik kejuruteraan pertanian yang canggih”. 

 .)٦(" هندسية جديدةأساليبباستخدام " -

- “memakan masa yang lama”. 

 .)٧(" طويالزمناتستغرق " -

- “ia memerlukan politik yang stabil”. 

                                                 
 .٣، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)١(
 .٤، فقرة ١٦٦ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٥، فقرة ١٦٧ المرجع نفسه، ص)٣(
 .١٠، فقرة ١٦٩ المرجع نفسه، ص)٤(
 .٢٦، فقرة ١٧٤ المرجع نفسه، ص)٥(
 .٢٠، فقرة ١٧٢ المرجع نفسه، ص)٦(
 .٣٢، فقرة ١٧٦ المرجع نفسه، ص)٧(



  

 

١٨٣

 

 ). مستقرةسياسةتحتاج إلى : (؛ وترجمتها الحرفية)١("سيسياتحتاج إلى استقرار " -

- “kerajaan yang stabil dan kuat diperlukan”. 

الحكومة : (؛ مع أن الترجمة الحرفية هي)٢(" قوية ومستقرةحكومةيحتاج األمر إلى " -

 ).القوية المستقرة مندوبة

- “membawa rusuhan yang berlarutan hendaklah dielak”. 

 .)٣(" دائمة يجب تفاديهااضطراباتلى يؤدي إ" -

إن اسم الجنس في األمثلة السابقة يؤول عند ترجمته إلى العربية تارة إلى المعرفة 

وأخرى إلى النكرة؛ وهذ يعني أن نسق البناء الجملي الذي يصوغه المترجم هو المعيار في 

 بوصف في الماليوية يحتمل اختيار البنية التركيبية للمقابل المترجم، وأن اسم الجنس المنعوت

  .أن يكون داال على الشيوع أو التعيين؛ إنما يتحدد ذلك بالسياق اللغوي

  

 ):yang(ترجمة اسم الجنس المنعوت بجملة تربط بينهما أداة الربط الموصولة . ج

يصدق هنا ايضا ما مر في اسم الجنس المنعوت بنعٍت وصٍف من جواز ترجمته إلى 

 حسب ما تقتضيه وظيفته التركيبية ووظيفته الداللية في التراكيب اللغوية النكرة أو المعرفة

  .المترجمة

إلى جانب ذلك، فإن للمترجم أن يحيل النعتَ الجملةَ في النص الماليوي إلى نعت 

مقابل لفظي، وإنما تؤدي وظيفته في العربية المطابقة بين ) yang(وصٍف؛ وعندئذ ال يكون لـ

  : وذلك في نحو.النعت والمنعوت
- “apakah reformasi yang diperlukan”. 

 .)٤(" المطلوبةاإلصالحاتيتساءل عن طبيعة " -

إن ) الذي وأخواتها(وله كذلك أن يبقيها على ما هي عليه؛ نعتاً جملةً يربطه بمنعوته 

  :  كان المنعوت معرفة، نحو

- “masalah yang dihadapi peredaran zaman”. 

 .)٥(" بها العهود المتغيرة التي جاءتالمشاكل" -

                                                 
 .٣٢، فقرة ١٧٦ المرجع نفسه، ص)١(
 .٤١، فقرة ١٧٩ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٤٢، فقرة ١٨٠ المرجع نفسه، ص)٣(
 .٣٤، فقرة ١٧٧ صنفسه، المرجع )٤(
  .١٠، فقرة ١٦٩ صنفسه، المرجع )٥(



  

 

١٨٤

 

أما إن تُرجم إلى النكرة؛ فإن أداة الربط الموصولة الماليوية ال يكون لها مقابل ملفوظ 

  :في النص المترجم، نحو
 

- “hadis yang tidak mempunyai asas yang benar”. 

 .)١(" ال أساس لها من الصحةأحاديث" -

- “oleh ulama-ulama yang datang kemudian”. 

 .)٢(" جاءوا في عهود الحقةعلماءبواسطة " -

  

  :ترجمة العلم. د

إن ما يعد في الماليوية علما يكتب أول حروفه بالحرف الالتيني الكبير ال يكون مقابله 

أو إلضافته ) ال(فقد يكون مما هو معرفة القترانه بـ. بالضرورة في العربية معرفاً بالعلمية

  . ار علما بالغلبةإلى المعرفة، وقد يكون مما ص

  :من ذلك نحو

  
- “antara empat Khalifah Al-Rashidin”. 

 .)٣("الخلفاء الراشدينمن " -

- “puak Sunni dan puak Syiah”. 

 .)٤("الشيعة والسنة" -

- “hanya 200 tahun selepas Hijrah”. 

 .)٥(" النبويةالهجرةبعد مرور مائتي عام على " -

- “Imam Mahadi”. 

 .)٦("اإلمام المهدي" -

- “yang datang untuk membersihkan Islam sebelum Kiamat”. 

 .)١("يوم القيامةقبل أن يأتي " -

                                                 
  .١٠، فقرة ١٦٩ صنفسه، المرجع )١(
  .١٣، فقرة ١٧٠ صنفسه، المرجع )٢(
 .٨، فقرة ١٦٨ صنفسه، المرجع )٣(
  .٩، فقرة ١٦٨ صنفسه، المرجع )٤(
  .١١، فقرة ١٦٩ صنفسه، المرجع )٥(
  .٢٣، فقرة ١٧٣ صنفسه، المرجع )٦(



  

 

١٨٥

 

- “Nabi sendiri”. 

 .)٢(" نفسهالرسول" -

- “walaupun pada hari Jumaat”. 

 .)٣("الجمعةحتى أيام " -

) ال(وعلى المترِجم أن يتنبه في ترجمته لألعالم ما يِرد منها في العربية مقتِرنا بـ

  :وجوبا، نحو) ال(ة زيادة الزمة، وكذا ما ال يجوز اقترانه بـالزائد
- “Eropah Timur dan Asiah tengah”. 

 .)٤(" الوسطىآسيا وأوروباشرق " -

- “Bukhari … Tirmizi … Muslim”. 

   .)٥("مسلم ... الترمذي ... البخاري" -

- “Afrika Utara”. 

 .)٦("أفريقياشمال " -

- “di Bosnia … di Chechnya”. 

 .)٧("الشيشانفي  ... وسنة والهرسكالبفي " -

ويجدر بنا اإلشارة إلى أن الترجمة كثيرا ما تلجأ إلى صياغة التراكيب اللغوية على 

نسق يختلف عن النص األصلي المترجم منه؛ ومن ثم فإن العناصر اللغوية المكونة لتركيب ما 

ية اللتان تؤديهما تلك العناصر في تتعين بناها التركيبية على أساس الوظيفتين التركيبية والدالل

 عن طبيعة ما سيؤول – غالبا –وال تنبئ البنية التركيبية لألصل المترجم منه . ذلك التركيب

  .إليه العنصر اللغوي من كونه نكرة أو معرفة

  :من األمثلة على ذلك
- “hadis yang dicipta oleh orang lain”. 

 التي وضعت من األحاديث: (لترجمة الحرفية هي؛ فا)٨("أحاديث باختالق الكثيرينقيام " -

 ). آخرينأناسقبل 

                                                                                                                                            
  .٢٣، فقرة ١٧٣ صنفسه، المرجع )٧(
  .٣٧، فقرة ١٧٨ صنفسه، المرجع )١(
  .٣٩، فقرة ١٧٩ صنفسه، المرجع )٢(
  .٦، فقرة ١٦٧ صنفسه، المرجع )٣(
  .١٢، فقرة ١٦٩ صنفسه، المرجع )٤(
  .٢٣، فقرة ١٧٣ صنفسه، المرجع )٥(
  .٢٨، فقرة ١٧٥ صنفسه، المرجع )٦(
  .١٣ فقرة ،١٦٩ص نفسه، المرجع )٧(
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- “menjadikan orang Islam sesat dan hilang akal”. 

؛ فالترجمة الحرفية )١(" عن الطريق القويماالبتعاد العقل وتجافيهانتهى بعضهم إلى " -

  .) للعقلفاقدين ضالّينجعلتْ المسلمين : (هي
- “cabaran abad ke-21 Masihi”. 

: ؛ فالترجمة الحرفية هي)٢(" التي سيأتي بها القرن الحادي والعشرونالتحديات" -

 .) القرن الحادي والعشرينتحديات(

- “dunia sudah jadi sebuah kampung”. 

  .) قريةالعالمأصبح : (؛ فالترجمة الحرفية هي)٣(" في شكل قريةعالَمتُسفر عن " -
-  “tetapi nasib begini”. 

 .) كهذامصيرالكن : (؛ فالترجمة الحرفية هي)٤("المصيرهذا " -

- “sebagai tidak Islam”. 

 .)إسالميةأنها غير : (؛ فالترجمة الحرفية هي)٥("اإلسالميةأنها مخالفة لألحكام " -

- “menyuruh kita bersabar”. 

  .)نصبريأمرنا أن : (؛ فالترجمة الحرفية هي)٦("الصبريدعونا إلى " -

- “semua pihak adalah toleren”. 

كانت جميع الفئات : (؛ فالترجمة الحرفية هي)٧("التسامحكانت جميع الفئات تتصف ب" -

 .)متسامحة

                                                 
  .١٤ فقرة ،١٧٠ص نفسه، المرجع )١(
  .١٥ فقرة ،١٧٠ص نفسه، المرجع )٢(
  .١٥ فقرة ،١٧٠ص نفسه، المرجع )٣(
  .١٧ فقرة ،١٧١ص نفسه، المرجع )٤(
  .٢١ فقرة ،١٧٣ص نفسه، المرجع )٥(
  .٣٢ فقرة ،١٧٦ص نفسه، المرجع )٦(
  .٣٨ فقرة ،١٧٩ص نفسه، المرجع )٧(
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  تحليل األخطاء الكتابية للمتعلِّمين الماليويين: الفصل الخامس
 

  الصفحة                

  ١٨٨    نبذة عن منهج تحليل األخطاء: تمهيد •

  ١٩١            عينة الدراسة •

  ١٩٣          الدراسة التحليلية •
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  تحليل األخطاء الكتابية للمتعلِّمين الماليويين: الفصل الخامس
  

  نبذة عن منهج تحليل األخطاء: تمهيد

يعد منهج تحليل األخطاء فرعا من فروع علم اللغة التطبيقي في مجال تعليم اللغة   

ن ظهوره وكا. )١(للناطقين بغيرها؛ بدأ ظهوره في أواخر الستينات، وانتشر في السبعينات

مرتبطا في البداية بنواحي القصور التي ظهرت في المنهج التقابلي الذي يتبنى فرضيةً مفادها 

أن الدارس يواجه صعوبة في تعلم أوجه االختالف بين اللغة المدروسة ولغته األم؛ بينما تشكِّل 

  .لصعوبةأوجه االتفاق بينهما مشتركا لغويا ال يتوقّع أن يواجه فيها الدارس ضربا من ا

والواقع أن هذه الفرضية لم تثبت مصداقيتها؛ فكثير من الصعوبات التي تتنبأ بها نتائج   

ومن ثم آثر أنصار منهج تحليل األخطاء الوقوف . )٢(التحليل التقابلي ال تقع فعال أثناء التطبيق

  . التي تظهر فعال في ميدان التطبيق– ال التنبؤية –على األخطاء الواقعية 

بتسجيل األخطاء التي يقع ] اللغوي[منهج لقياِس التقدم "هج تحليل األخطاء هو إن من  

إنه منهج يتناول . )٣("فيها الدارسون، وتصنيِف تلك األخطاء على مستوى األفراد والمجموعات

؛ وقد تشتمل الدراسة التحليلية تقويما )٤("دراسة أخطاء متعلم اللغة الثانية أو األجنبية، وتحليلها"

 .)٥(لك األخطاء وتصويبهالت

الهفوة : (ويفرق المشتغلون بمنهج تحليل األخطاء بين أنواع ثالثة من األخطاء؛ هي  

lapse(و ،) الغلطmistake(و ،) الخطأerror .( الخطأ الناتج من تردد "فالهفوة هي

عه فيها؛ ، أي سبق اللسان أو زلة اللسان التي يمكن أن يتداركها المتحدث فور وقو)٦("المتكلم

وهي مرتبطة باألداء اللغوي، وال تَنُم عن القصور في الكفاية اللغوية، أو الجهل بالقواعد 

  .اللغوية

                                                 
(1) Richard, Jack, Platt, John and Platt, Heidi, (1992), Longman Dictionary of Language Teaching 
and Applied Linguistics, (2nd ed.), London: Longman Group, p.127-128 

 جامعة :، الرياض)١ط( ، اللغوي وتحليل األخطاءالتقابل ،)م١٩٨٦ ( واألمين، إسحاق،محمود صيني، )٢(
  .من مقدمة الكتاب) و( ، ص سعودالملك 

(3) Hartmann, Reinhard and Strock, F., (1973), Dictionary of Language and Linguistics, London: 
Applied Sciences Publishers, p.102 
(4) Richard, Jack, Platt, John and Weber, H., (1985), Longman Dictionary of Applied Linguistics, 
London: Longman Group Ltd, p.96 
(5) Bussmann, Hadumod, (1996), Routledge Dictionary of Language and Linguistics, London: 
Routledge TJ Press, p.153 

  .١٤٠، صالتقابل اللغوي وتحليل األخطاء صيني، محمود واألمين، إسحاق، )٦(
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ما يصدر عن الدارس عند الكتابة أو التحدث بسبب عدم االنتباه أو عدم "أما الغلط فهو   

لغة واألجنبي عنها ؛ ويقع الناطق األصلي ل)١("االهتمام، ويمكن أن يصححه بنفسه إذا انتبه له

  .في الهفوة أو الغلط على السواء

ومن ثم فإن كال من الهفوة والخطأ ليستا مادة دراسة تحليل األخطاء؛ بل هما من 

، وعلم اللغة األعصابي )Psycholinguistics(مجاالت البحث الخصبة في علم اللغة النفسي 

)Neurolinguistics (المتعلقة بمشكالت األداء اللغوي)٢(.  

؛ الذي يعرف على )الخطأ(أما محور منهج تحليل األخطاء ومادته فمقصوران على 

ويختلف . )٣("انحراف عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتَّبعها الناطقون باللغة"أنه 

؛ يعكس قصورا في الكفاية )٤("ينتج عن معرفة ناقصة باللغة الثانية"عن الهفوة والغلط ألنه 

وقد ال يسهل دائما تمييز األغالط والهفوات المرتبطة . وية وجهال بقواعد اللغة المتعلمةاللغ

باألداء اللغوي من األخطاء الناشئة عن القصور المعرفي الذي ينبئ عن ضعف في الكفاية 

  .اللغوية

إن لمنهج تحليل األخطاء فائدة ثالثية األبعاد تتمثل في األركان الرئيسة للعملية 

الدارس والمدرس والكتاب؛ فهي تُقدم للدارس ما ينبغي عليه اتخاذه من : مية التعلُّميةالتعلي

؛ وترفد المدرس بمعلومات عن مدى )٥(اجراءات وظيفية تساعده على عملية التعلّم الفردي

التقدم اللغوي الذي أحرزه الدارس، وعن مواطن الضعف في لغته المرحلية؛ وتُعين مصمم 

  .)٦(الهتداء إلى الموضوعات األكثر صعوبة لدى الدارسينالمنهج على ا

ويتم في تحليل األخطاء اتّباع خطوات منهجية ينبغي التقيد بها من أجل التأكد من 

وتسبق عملية التحليل مرحلةُ تحديِد عينِة الدراسِة التي يتوخَّى أن . التطبيق العلمي المنظم

ومن . )٧(تعليمي والبيئة اللغوية والمرحلة الزمنيةتكون عناصرها متجانسة من حيث المستوى ال

  :ثم تطبق على هذه العينة خطوات التحليل المتمثلة في اآلتي
 
 

                                                 
 :كوااللمبور،  .)ط.د( ، في التحليل التقابلي وتحليل األخطاءدروس ،)م١٩٩٤ ( أحمد شيخ،السالم، عبد )١(

  .٨٠، ص العالمية بماليزيااإلسالميةالجامعة 
  .١٤٠، صالتقابل اللغوي وتحليل األخطاء محمود واألمين، إسحاق،  صيني،)٢(
 :الرباط،  .)ط.د( ،مناهجه وأساليبه:  العربية لغير الناطقين بهاتعليم ،)م١٩٨٩ (رشدي، طعيمة، )٣(

  .٥٣، ص للتربية والعلوم والثقافةاإلسالميةالمنظمة 
  .٨٠، صليل األخطاءدروس في التحليل التقابلي وتح عبد السالم، أحمد شيخ، )٤(
 دار المعرفة :األسكندرية، .)ط.د( ،أسسه ونظرياته وتطبيقاته: التعلم ،.)ت.د (إبراهيم، محمود، )٥(

  .١٠٧، صالجامعية
(6) Corder, Stephen, (1980), The Significance of Learners Errors; in: Richard, Jack, Error Analysis: 
Perspectives on Second Language Acquisition, (5th ed.), London: Longman Group Ltd, p.25 

، م المعرفةال ع:الكويت، .)ط.د( ،تعليمها وتعلمها:  األجنبيةاللغات ،)م١٩٨٨ ( وحجاج، علي،نايف خرما، )٧(
  .١٠٢ص
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 :التعرف على الخطأ. ١

يتم تحديد الخطأ دون عزله عن السياق الذي ورد فيه؛ حتى ال يفضي عزله إلى  

  .تناسي السياق واضطراب التصنيف والوصف بعد ذلك

  :طأتصنيف الخ. ٢

تُصنَّف األخطاء من حيثيات متعددة وفق ما يراه الباحث مجديا في نقل صورة دقيقة 

  .عن الصعوبات التي يواجهها متعلمو اللغة المدروسة

  :وصف الخطأ. ٣

ويراد بالوصف بيان أوجه مخالفة الخطأ للقاعدة، وانحرافه عن الصواب والصحة   

  .اللغوية المعيارية

  :تفسير الخطأ. ٤

ي محاولة الستكناه األسباب التي أدت إلى الوقوع في الخطأ؛ بالتعرف على وه  

  .اإلجراءات الذهنية التي يتخذها الدارس في محاولته مقاربة القاعدة

  :تصويب الخطأ. ٥

وفي الحقيقة أن اختيار البديل الصائب للخطأ ال يكون دائما مهمة سهلة؛ فكثيراً ما   

ددة لتصويب الخطأ يختلف على إثرها التصنيف والوصف تواجه المحلِّل احتماالت متع

  .والتفسير
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  :الدراسة عينة
استمد الباحث مادة الدراسة التحليلية من عينّات متنوعة من أعمال الدارسين   

ويرمي الباحث من وراء تعدد العينات إلى الوقوف على تصوٍر أكثر . الماليويين التحريرية

 عينة واحدة قد يفضي إلى نتائج قاصرة محدودة ال تعكس وضوحا ودقة؛ فاالقتصار على

  .الواقع الحقيقي لمستوى الدراسين الماليويين

وقد ُأخذَتْ العينات المختلفة من أعمال طلبة قسم الللغة العربية وآدابها بالجامعة   

 أمضوا ما م؛ الذين٢٠٠٤اإلسالمية العالمية بماليزيا من السنتين الثانية والثالثة للعام الدراسي 

يزيد على السنة في صفوف الدراسة الجامعية، ِعلماً بأنهم قد أمضوا سنتين في المركز 

  .اإلعدادي المتخصص لتهيئتهم لالنضمام إلى قسم اللغة العربية وآدابها

  :وقد اختيرت العينات على النحو التالي  

  ): ١(العينة 

جمع : (ة موضوع إنشائي عنوانهطُلب من خمسين طالبا، جلّهم من السنة الثانية، كتاب - 

  .؛ وذلك خالل مدة زمنية مقدارها ساعة واحدة)التبرعات للعراقيين

  ):٢(العينة 

طُلب من خمسة وعشرين طالبا، جلّهم من السنة الثالثة، كتابة موضوع إنشائي  - 

  .خالل مدة زمنية مقدارها ساعة واحدة) الطموحات المستقبلية: (بعنوان

  ):٣(العينة 

ينة من طالب السنة الثانية بلغ عددهم خمسين طالبا المتحان تصويب ُأخضعت ع - 

أخطاء؛ عرضت عليهم فيها جملة واحدة خاطئة تركيبيا بحيث تتعين مهمتهم في تحديد 

  ).الجامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا جامعة الجديدة: (والجملة هي. األخطاء وتصويبها

  ):٤(العينة 

وسبعون طالبا جلهم من طالب السنة الثالثة المتحان ُأخضعت عينة قوامها خمسة  - 

وقد روعي في الجمل المترجمة أن تكون مشتملة . ترجمة من الماليوية إلى العربية

  :على اآلتي

 معرفة والخبر نكرة؛ متمثِّال في -  أو ما أصله المبتدأ –اإلسناد الذي يتطلب إيراد المبتدأ . أ

  :الجمل اآلتية
- Walaupun cuaca panas, namun kami tetap meneruskan aktiviti 

kami. 

 .، سنواصل أنشطتناالجو حارمع أن  - 
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- Sungguhpun buku itu nipis sekali, tetapi kandungannya amat 

penting. 

 . ، لكن محتوياته مهمة جداالكتاب صغيرصحيح أن  - 

- Buku murah pun, Ali tidak beli juga. 

 .ره، لكن عليا لم يشتالكتاب رخيص - 

  

  :النعت الذي يتطلب مطابقة المنعوت تعريفا وتنكيرا؛ متمثال في الجملة اآلتية. ب

- Saya suka warna merah, sebaliknya adik saya suka warna hijau. 

 .اللون األخضر، يحب أخي اللون األحمربينما أحب  - 

  

  :الخبر النكرة حال كونه وصفا مشتقا؛ متمثال في الجملتين اآلتيتين. ج

- Walaupun dia gemuk, dia cantik. 

 .جميلة، لكنها سمينةهي  - 

- Aku akan tetap menyintaimu, meskipun kau buta dan pekak. 

 .أصم وأعمىسأحبك دوما وإن كنت  - 

  

  :الجنسية متمثلة في الجملة اآلتية) ال. (د

- Naim suka bersiar-siar, Rahim pula suka duduk di rumah. 

 . في البيتالجلوس، ويحب رحيم التنزهيحب نعيم  - 

  

  :العهدية متمثلة في الجملة اآلتية) ال. (هـ

- Kami telah lama menunggu. Walaupun begitu, Ustaz masih belum 

tiba. 

 .بعد األستاذ يأت لم ذلك، رغم .كثيرا انتظرنا - 

  

  .وفيما يلي تفصيل للنتائج المستخرجة من كل عينة على حدة
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  :التحليلية الدراسة
  ):جمع التبرعات للعراقيين(موضوع إنشائي بعنوان : )١(العينة 

؛ بينما تجنّب الوقوع فيها ثمانية %)٨٤( طالبا ٤٢وقع في أخطاء التعريف والتنكير   

  :وكانت األخطاء على النحو التالي. فقط%) ١٦(طالب 

  

  االنتظام وصف الخط التركيببي

 )تكرار الخطأ(

  النسبة المئوية

 لالنتظام

  يوعالش

 )عدد الطلبة(

  النسبة المئوية

 للشيوع

  %٦٢ ٣١  %٣٧ ٤١ تعريف المضاف

  %٤٤ ٢٢  %٣٠ ٣٣ نعت النكرة بالمعرفة

  %١٤ ٧  %١٠ ١١ نعت المعرفة بالنكرة

  %٢ ١  %٠,٩ ١ إبدال المضاف من اسم اإلشارة

  %٢ ١  %٠,٩ ١ تنكير المبدل من اسم اإلشارة

  %٢ ١  %٠,٩ ١ )ال(نداء ما فيه 

  %٨ ٤  %٤,٥ ٥ المقترنة بالعلم) ال(

  %٢ ١  %٠,٩ ١ تأكيد النكرة معنويا

  %١٢ ٦  %١٠ ١١ من النكرة) الذي(إبدال 

  %٦ ٣  %٤,٥ ٥ )الذي(الموصولة بـ) ال(استبدال 

  %١٠٠ ١١٠ المجموع

 

: ويتبين من الجدول أن غالبية األخطاء هي من قبيل تعريف المضاف من نحو

سكان الإن (، *)ثاني أكبر احتياطي من النفطالهو (، )١ (*)رض األنبياءاألق هو العرا(

غزو الوكذلك (، *)شعب ماليزيااليجب على (، *)حكومة صدام حسينالليسقط (، *)العراق

  *).سوء التغذيةالتأثروا ب(، *)أمريكا للعراق

يب اإلضافي وقد يعزى ذلك إلى جهل الطلبة بالقاعدة، وعدم تفريقهم بين الترك

: والتركيب النعتي؛ إال أن من بين األخطاء ما ينبئ عن جهل تام بالقاعدة، نحو استعمالهم

على ما ال يقع االلتباس في كونه ) ال(؛ ألن إدخال *)نقودناالبدننا والتعالوا نساعدهم ب(

  .واإلضافة) ال(موصوفا يدل على جهل بالقاعدة المانعة الجتماع 

                                                 
  .إلى التعبيرات الخاطئة التي وردت في أوراق العينة(*)  تشير العالمة )١(
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لنوع من األخطاء عدم تأثيره على العملية التواصلية، وأن المتلقي وقد يبدو على هذا ا

غير أن بعض التراكيب قد تؤدي إلى تغيير في المعنى، وسوء . باستطاعته فهم الرسالة المرادة

  ).دخل جنة اهللا: (؛ والمراد*)جنة اهللالدخل : (في الفهم، نحو

نية من حيث االنتظام والشيوع؛ ويأتي الخطأ في نعت النكرة بالمعرفة في الدرجة الثا

: فمنه ما ورد في كتابات الطلبة من نحو. وهي نتيجة بديهية لعدم التفريق بين اإلضافة والنعت

دول _ اعتداء على (، *)سلطات الكبيرة_ ويجعلها مطمع (، *)بضائع األساسية_ نريد (

أهمية األخرى هي _ و (، *)رجل المسلم_ لتمرد (، *)سنوات الماضية_ من (، *)اإلسالمية

 *).جمع المال

أما نعت المعرفة بالنكرة فهو أقل من حيث الشيوع واالنتظام؛ وغالبا ما يقع 

بسبب : (من ذلك نحو. فيه الدارس لعدم تفريقه بين العالقة النعتية وعالقة اإلسناد

، *)طويل_ قوموا من نومكم (، *)مستمرة، ارتفعت األسعار_ الحرب والعقوبات 

مستمرة لدى النساء _ إنسانية _ هي المعاناة (، *)جيدة_ عيشون في البيئة إنهم ي(

  *).والصبيان

ومن الصعب أن نُرجع السبب في األخطاء التركيبية السابقة إلى النقل السلبي عن 

اللغة األم؛ ذلك أن تنكير المضاف، والمطابقة بين النعت ومنعوته غير وارد في الماليوية 

.  الصعوبة التي يواجهها الدارس متأتِّية من طبيعة اللغة المدروسة ذاتهاإطالقا، ومن ثم فإن

واألمر ذاته يسبب صعوبة لدى الدارس الناطق بالماليوية في عدم قدرته على استيعاب تمايز 

  .تركيب اإلضافة عن التركيب النعتي

 التيقوبات من ع: (من النكرة، نحو) الذي(ومما يلفت االنتباه تكرار الخطأ في إبدال 

 فيه أزمة إنسانية لذيهو بلد ا(، *) تستطيعالذيفساعدهم بمقدار (، *)فرضت األمم المتحدة

ولعل السبب وراء هذه األخطاء *).  ليس فيها األطعمة التيال سيما في علوم (،  *)مستمرة

 التي تربط هو الجهل بقيود القاعدة، والمبالغة في التعميم؛ إلى جانب النقل السلبي من الماليوية

التي ) yang( بأداة الربط -  جملة أو شبهها أو مفردا - بين الموصوف غير المتعين وصفته 

  ).الذي وأخواتها(بمعنى 

: في نحو) الذي(الموصولة بـ) ال(ومثل ذلك يقال في استبدال بعض الدارسين لـ

خذوا الغاز ليأ(، *) مشهورالذيالعراق هو البلد (، *) مستطاعالذينساعدهم بالمقدار (

؛ وينم هذا الخطأ عن مبالغة الدارس في تعميم القاعدة، *) موجود في العراقالذيوالبترول 

بمقابٍل يضمyang ( (وبنائه افتراضات خاطئة بمقابلة كل ما يرد في الماليوية مستخدما فيه 

  .أو إحدى أخواتها) الذي(
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الزائدة ) ال(كير اقتران والبارز من بين المشكالت في تعلم ظاهرة التعريف والتن

لزوما، ) ال(بالعلم، إذ يصعب على الدارس الناطق بالماليوية تحديد األعالم التي تقترن بـ

نحن : (فترد في كتاباتهم أخطاء من نحو. واألعالم التي يمتنع اقترانها على وجه اللزوم أيضا

تقع والية (،*)قصرلاموصل وأم _ مثل (، *)بريطانياالمريكا واألحرب (، *)ماليزياالفي 

  *).كربالء في العراقال

وعلى الرغم من ورود بعض األخطاء أقل انتظاما وشيوعا؛ إال أن ذلك ال يقلِّل 

تتمثَّل هذه األخطاء في اقتران . من أهميتها، ألنها تعكس جهال بالقواعد التركيبية

: شارة، نحو، وإبدال المضاف من اسم اإل*)شعبالتعالوا يا : (في نحو) ال(المنادى بـ

بلد _ إن هذا : (، وتنكير المبدل من اسم اإلشارة، نحو*) دولة اإلسالمهذهجرب على (

وقت _ وفي : (، وتأكيد النكرة تأكيدا معنويا، نحو*)هو البلد الثاني في احتياطي النفط

  *).نفسه

وإلى جانب األخطاء التركيبية، فقد وقع الدارسون في أخطاء داللية تتمثَّل في 

وهي أخطاء تدل على عدم وعي . عريف ما ينبغي تنكيره وتنكير ما ينبغي تعريفهت

وجاءت األخطاء على . الدارسين بالفرق بين الداللتين والوظيفة التركيبية لكلٍّ منهما

  :النحو التالي
  
  
  

  االنتظام وصف الخط الداللي

 )تكرار الخطأ(

  النسبة المئوية

 لالنتظام

  الشيوع

 )عدد الطلبة(

  بة المئويةالنس

 للشيوع

  %٥٨ ٢٩  %٧٥ ٤١ تعريف ما ينبغي تنكيره

  %١٨ ٩  %٢٥ ١٤ تنكير ما ينبغي تعريفه

  %١٠٠ ٥٥ المجموع

  
  
  

ويبدو من نتائج اإلحصاء أن الطلبة يميلون إلى التعريف حال وقوعهم في الحيرة بين 

فصح واألقرب إلى اللسان يشعر الدارس أنه األ) ال(المعرفة والنكرة؛ ألن احتواء اللفظ على 

أنا (، *)قويةالدولة اللكي نجعل العراق : (من ذلك نحو. العربي، ومن ثم يميل إلى تفضيله

هم (، *)مسلمونالأرجو أن تساعدوا العراقيين ألنهم (، *)نسان أتطلب أمورا كثيرةاإلك

نساعدهم في كل (، *)يوماليوم إلى التزيد معاناتهم من (، *)يوماليواجهون سوء التغذية كل 



  

 

١٩٦

 

أزمة اإلنسان مستمرة في العراق من (، *)حكومةالاألطفال هم المستقبل ألي (، *)شيءال

  *).وقتالوقت إلى ال

ماليزيين ال بد _ نحن : (وفي المقابل، قد ينكِّر الدارس ما ينبغي أن يكون معرفة، نحو

، *)ر احتياطي من النفطحقائق عن العراق أن لديه ثاني أكب_ ومن (، *)أن نساعد العراقيين

ال (، *)أطفال فقدوا الصحة_ كثير من (، *)نصف_ خامسة و _ ساعة _ بدأت الحرب في (

  *).عراقي_ ارتفعت األسعار على (، *)عيدين_ سيما في 

ومن الواضح في نتائج اإلحصاء أن الدارسين يقعون في األخطاء التركيبية 

وقد يعطي %). ٣٣,٣/ خطأ٥٥(اء الداللية أكثر من وقوعهم في األخط%) ٦٦,٦/أخطاء١١٠(

هذا انطباعا بأهمية الخطأ التركيبي؛ إال أن الخطأ الداللي ال يقل أهمية عن سابقه، فكالهما قد 

  .يؤثِّر سلبا في تغيير القصد وتعطيل العملية التواصلية

  

  ):الطموحات المستقبلية(موضوع انشائي بعنوان : )٢(العينة 

من جملة عدد الطلبة، في حين %) ٩٢( طالبا ٢٣ف والتنكير وقع في أخطاء التعري  

وكانت األخطاء التركيبية الواردة في كتاباتهم على %). ٨(تجنَّب الوقوع فيها طالبان فقط 

  :النحو التالي

  

  
  االنتظام وصف الخط التركيببي

 )تكرار الخطأ(

  النسبة المئوية

 لالنتظام

  الشيوع

 )عدد الطلبة(

  النسبة المئوية

 شيوعلل

  %٥٢ ١٣  %٤٠ ٢٠ تعريف المضاف

  %٤٠ ١٠  %٤٠ ٢٠ نعت النكرة بالمعرفة

  %١٦ ٤  %١٤ ٧ نعت المعرفة بالنكرة

  %٤ ١  %٢ ١ إبدال المضاف من اسم اإلشارة

  %٤ ١  %٢ ١ تأكيد النكرة معنويا

  %٤ ١  %٢ ١ من النكرة) الذي(إبدال 

  %٤ ١  %٢ ١ )الذي(الموصولة بـ) ال(استبدال 

  %١٠٠ ٥٠ المجموع

  



  

 

١٩٧

 

ويبدو جليا اتفاق نتائج العينة الثانية مع العينة األولى في وقوع معظم   

كتب العلوم الأتمنى أن أكون مترجمة : (األخطاء بتعريف المضاف في نحو

، *)نبياء اهللا تعالىاأليتصف بصفة (، *)جامعة األزهر الشريفالب(، *)العربية

؛ مما يعكس حقيقة عدم التفريق بين تركيبي *)عربيةتخصص اللغة الالأتخصص في (

، *)طموحي المستقبليال(، *)دراستيالسأواصل : (وكذا في نحو. اإلضافة والنعت

؛ مما يعكس واقع جهل الدارس التام بالقاعدة المانعة الجتماع *)والدينيالسأساعد (

  .واإلضافة) ال(

المعرفة يمثّل النسبة ذاتها في وعلى الرغم من أن انتظام الخطأ في نعت النكرة ب  

وهذا يعني أن الدارس إذا ما وقع . تعريف المضاف؛ إال أن عدد الطلبة الذين وقعوا فيه أقل

في الحيرة بين اختيار تركيب اإلضافة وتركيب النعت؛ فإنه يلجأ غالبا إلى التركيب النعتي، أما 

  .التركيب اإلضافي فيمثّل له أولوية ثانية

مواصلة دراستي (، *)جامعة اإلسالمية العالمية_ أتعلم في : (ء نحومن هذه األخطا

طريقة _ ويهدي إلى (، *)معارف المتنوعة_ استمر في طلب (، *)مرحلة األعلى_ في 

علماء _ من (، *)لوح المحفوظ_ اهللا قدر في (، *)طموحات المستقبلية_ لهم (، *)السهلة

  *).المعاصرين

 يشكِّالن النسبة األعلى من حيث –ا كالعينة األولى  تمام–ويبقى هذان النوعان   

االنتظام والشيوع؛ مما يؤكد عدم تفريق الدارس الماليوي بين تركيبي اإلضافة 

ولعل السبب في صعوبة التفريق بينهما يعود إلى عدم وجود مورفيم مقابل . والنعت

مايز التركيبين، العربية في الماليوية؛ ناهيك عن دور البنية الصرفية في ت) ال(لـ

بشكل مختلف تماما عن النظام الصرفي الماليوي من حيث الداللة على التصنيف 

  .والوظيفة

ويأتي انتظام األخطاء في نعت المعرفة بالنكرة في الدرجة الثانية بعد النوعين السابقين   

، واحتمال من األخطاء؛ ويدلنا ذلك إلى أنها أقرب لدى الدارس الماليوي إلى السالمة اللغوية

.  تنكير المسند– غالبا - وقوعه فيها أقل؛ إنما يقع االلتباس فيها بعالقة اإلسناد التي تتطلب  

أريد أن (، *)أخرى هي_ الطموحات المستقبلية : (من األمثلة على هذا النوع من األخطاء نحو

 النصر من أطلب(، *)ابتدائية_ في المدرسة ( ، *)آخر_ إنجليزية والعلوم _ أدرس العلوم 

  *).أكبر_ اهللا 

أما بقية األخطاء فقد وردت بنسب مئوية ضئيلة؛ متمثلة في إبدال المضاف من   

) الذي(الموصولة بـ) ال(، واستبدال *) هدفي البعيدهذاولتحقيق : (اسم اإلشارة في نحو

 ماليزيين _سأنصر : (، وتأكيد النكرة معنويا، نحو*) مؤمنةالتيالمسلمة : (في نحو



  

 

١٩٨

 

علوم التي تتعلق _ ال سيما في : (من النكرة، نحو) الذي(، وإبدال *)كلهم

  *).بالشريعة

 لما – من حيث توزيع النسب –وقد وردت النتائج اإلحصائية لألخطاء الداللية مواِفقة   

وذلك على . ورد في العينة األولى؛ فغالبية األخطاء الداللية من قبيل تعريف ما ينبغي تنكيره

  :نحو ما يلي

  
  االنتظام وصف الخط الداللي

 )تكرار الخطأ(

  النسبة المئوية

 لالنتظام

  الشيوع

 )عدد الطلبة(

  النسبة المئوية

 للشيوع

  %٤٠ ١٠  %٨٨ ١٥ تعريف ما ينبغي تنكيره

  %٨ ٢  %١٢ ٢ تنكير ما ينبغي تعريفه

  %١٠٠ ١٧ المجموع

  

يتمنى كل (، *)ةمعلِّمالأريد أن أكون : (من أمثلة تعريف ما ينبغي تنكيره  

أن يفهموا اللغة (، *)حينالأريد أن أساعدهم في كل (، *)نسان أن يكون إنسانا ناجحااإل

*). مشهورة في العالمالجامعة الأتمنى أن أكون محاضرا في أي (، *)سهولةالالعريبة ب

ماليزيين _ سأنصر (، *)عالم_ لشباب كل : (أما أخطاء تنكير ما ينبغي تعريفه فهي

  .*)كلهم

 أكثر عرضة للوقوع فيها -  كما خلصنا من العينة األولى –وتبقى األخطاء التركيبية   

  %).٢٥/ خطأ١٧(من األخطاء الداللية %) ٧٥/ خطأ٥٠(

  

  ).الجامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا جامعة الجديدة(تصويب أخطاء جملة : )٣(العينة 

  :ين على النحو التاليمن أصل خمسين، موزع%) ٨٤( طالبا ٤٢وقع في الخطأ   

  
 الجملة الخاطئة النسبة الشيوع وصف الخطأ

 جامعة العلوم اإلسالمية جامعة جديدةال  %٣٨ ١٩ تعريف المضاف

 جديدةالجامعة العلوم اإلسالمية جامعة   %٣٨ ١٩ نعت النكرة بالمعرفة

 جامعة جديدةالجامعة العلوم اإلسالمية   %٦ ٣ نعت المعرفة بالنكرة

 جديدةالجامعة الجامعة العلوم اإلسالمية   %١٤ ٧ الليخطأ د



  

 

١٩٩

 

 كما هو الحال في –%) ٨٥/ خطأ٤١(ومن الواضح أن شيوع األخطاء التركيبية 

  %).١٥/ أخطاء٧( فاق شيوع األخطاء الداللية –العينتين السابقتين 

  

  :ترجمة جمل من الماليوية إلى العربية: )٤(العينة 

األخطاء إمكانية تفادي الدارس الوقوع في الخطأ عن مما يؤخذ على منهج تحليل   

طريق اللجوء إلى تراكيب لغوية يدرك سالمتها اللغوية؛ مستغنيا بذلك عن التراكيب اللغوية 

  .)١(التي يشكِّك في صحتها

لذا، ارتأى الباحث ضرورة اختبار الكفاية اللغوية لدى الدارسين من خالل اختبار   

عل أنسب الطرق في حصر تعبيرات الدارسين على تراكيب مقصودة موجه واضح المغزى؛ ول

  .بعينها هي الترجمة من لغته األم إلى اللغة المتعلَّمة

 طالبا من طالب السنة الثالثة؛ وردت أخطاؤهم على النحو ٧٥وقد خضع لالختبار   

  :التالي

 )مع أن الجو حار، سنواصل أنشطتنا: (الترجمة الصحيحة. ١

  
 الجملة الخاطئة النسبة شيوعال وصف الخطأ

 حارالمع أن الجو   %٣٨ ٨ تعريف الخبر

 جو حار_ مع أن   %٣٨ ١٠ تنكير المبتدأ

 حارالجو _ مع أن   %٦ ٨  المبتدأتنكير و الخبرتعريف
 

 طالبا منهم ١٨لم يميزوا التركيب اإلسنادي؛ فأورده %) ٣٥( طالبا ٢٦وهذا يعني أن 

  . طالب على التركيب اإلضافي٨ما أورده على التركيب النعتي، بين

  

 ) لكن محتوياته مهمة جدا، صغيرالكتاب أن صحيح: (الترجمة الصحيحة. ٢

  
 الجملة الخاطئة النسبة الشيوع وصف الخطأ

 صغيرال الكتاب أن صحيح  %١٣ ١٠ تعريف الخبر

  صغيركتاب_  أن صحيح  %١٩ ١٤ تنكير المبتدأ

 صغيرال كتاب_  أن صحيح  %١,٣ ١  المبتدأتنكير و الخبرتعريف
                                                 

أحمد : فيإجراء نافع للتعرف على ما بعد االختبار من أنشطة؛ : ، تحليل األخطاء)م١٩٩٤ (بيتر، ريدل، )١(
الجامعة : ، كوااللمبور).ط.د( ، في التحليل التقابلي وتحليل األخطاءدروس، )محرر(شيخ عبد السالم 

  .١٢٠، صاإلسالمية العالمية بماليزيا



  

 

٢٠٠

 

لم يتعرفوا على التركيب اإلسنادي؛ فأورده %) ٣٣( طالبا ٢٥ويشير الجدول إلى أن 

  . منهم تركيبا نعتيا، وأورده طالب واحد على التركيب اإلضافي٢٤

  

 ) لكن عليا لم يشتره، رخيصالكتاب: ( الصحيحةالترجمة. ٣

  

 خاطئةال الجملة النسبة الشيوع الخطأ وصف

 رخيصال الكتابمع أن   %٧ ٥ الخبر تعريف

  رخيصتابك_ مع أن   %١٩ ١٤ المبتدأ تنكير

 _ _ _  وتنكير المبتدأالخبر تعريف
 

  .جميعهم عدوا التركيب اإلسنادي نعتيا%) ٢٥( طالبا ١٩وقع في الخطأ 

نكير المسند ويجدر التنبه إلى أن معظم الطلبة في الجمل الثالثة السابقة يميلون إلى ت

إليه؛ إذ تغلب على الجملة الماليوية أن يرد المسند إليه فيها مجردا من أداتي التعيين والتنكير 

ومن ثم ال تشترط الماليوية في المسند إليه . داال على استغراق أفراد الجنس أو حقيقته وماهيته

بالمسند إليه في ) ال(لحاق تعريفا بقرينة لفظية؛ األمر الذي يرِبك الدارس ويجعله مترددا في إ

  .الجملة العربية

  

 ) األخضراللون يحب أخي ، األحمراللون  أحببينما: ( الصحيحةالترجمة. ٤

  

 الخطأ وصف الشيوع النسبة الخاطئة الجملة

 تنكير ما ينبغي تعريفه ١٨  %٢٤ أحمر_  لون_  أحب

 تنكير ما ينبغي تعريفه ١١  %١٥ أحمر_  أحب

 إضافة الصفة إلى الموصوف ٢٥  %٣٣ ر األحملون_  أحب
 

 طالبا أدركوا أن ٢٩وقعوا في الخطأ؛ منهم %) ٧٢( طالبا ٥٤يتبين من الجدول  أن 

. الدالة على ماهية الجنس) ال(العالقة نعتية، لكنهم وقعوا في خطأ داللي بتجريدهم اللفظ من 

  . طالبا منهم أن العالقة عالقة إضافة٢٥بينما اعتقد 

  



  

 

٢٠١

 

  )جميلة لكنها سمينة، يه: ( الصحيحةرجمةالت. ٥

  %).٣(طالبان فقط ) جميلة(و) سمينة(وقع في خطأ تعريف  - 

  

  )وأصم أعمى دوما وإن كنت سأحبك: ( الصحيحةالترجمة. ٦

  .من الطالب%) ١٥( طالبا ١١) أصم(و) أعمى(وقع في خطأ تعريف  - 

س الماليوي بالداللة يظهر عدم معرفة الدار) ٦(و) ٥(وال شك أن الخطأ في الجملتين 

  .إلى اللفظ التي تقترن به من معنى العهدية أو االنفراد والخصوصية) ال(التي تجتلبها 

  

  ) نعيم التنزه، ويحب رحيم الجلوس في البيتيحب: ( الصحيحةالترجمة. ٧

مما يعكس عدم معرفة الطالب %) ٨(ستة طلب ) جلوس(و) تنزه(وقع في خطأ تنكير   

فالتعبير المقابل في الماليوية يِرد فيه . نسية الدالة على ماهية الجنس وحقيقتهالج) ال(بداللة 

  .اللفظ داال على ماهية الجنس بتجرده من أداتي التعيين والتنكير

  

  )بعد األستاذ يأت لم ذلك، رغم .كثيرا انتظرنا: ( الصحيحةالترجمة. ٨

عزى السبب في ذلك إلى ويمكن أن ي%). ٨(ستة طالب ) أستاذ(وقع في تنكير لفظ   

؛ مما قد يجعل الدارس يخطئ )ال(وجود الكلمة ذاتها في الماليوية مقترضة من العربية دون 

 .بإيرادها على النحو الذي تِرد عليه في الماليوية متأثرا بلغته األم سلبا
 

بة إن المتأمل في نتائج العينات األربعة السابقة ال شك يخلص إلى نتيجة مفادها أن الطل 

ويتبدى أن نسبة . الماليويين يواجهون صعوبة كبيرة في تعلم باب النكرة والمعرفة في العربية

الصعوبة متفاوتة من جزئية إلى أخرى؛ بيد أنها جميعا تؤول إلى عدم مقدرة الدارس على 

  . استظهار الوظيفتين التركيبية والداللية التي تؤديها قرينة التعريف والتنكير في العربية

  

إن األخطاء الواردة تنبئ بوضوح عن عدم وعي الدارس بوجود هذه الثنائية الوظيفية 

في العربية؛ وعدم قدرته على التمييز بين طرائق العربية المتعددة المتباينة في بناها السطحية 

  .تباينا يتبع طبيعة التركيب اللغوي وداللته المتميزة التي يؤديها في السياق
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  الخــــاتمة

  ئج الدراسة وتوصياتهانتا
  

  :تتلخص أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها البحث في األمور اآلتية

  

  :نتائج التحليل التقابلي بين اللغتين
يتوقَّع أن يواجه الدارس الماليوي صعوبات في التعرف على الوظائف التركيبية للتعريف  .١

قات اإلسناد والتبعية واإلضافة يشكِّل التمييز والتنكير النتفاء مماثلتها في الماليوية؛ فعال

ذلك أن اللغة الماليوية تتخذ . بينها إشكاال كبيرا لدى المتعلم للعربية الناطق بالماليوية

 للتمييز بين تلك المعاني النحوية في التراكيب – غير التعريف والتنكير -قرائن أخرى 

  .اللغوية المختلفة

فتراق بين اللغتين في تأديتهما الوظيفة الداللية للتعريف ينبغي االنتباه إلى أوجه اال .٢

فعلى الرغم من وجودها في كلتا اللغتين، يالحظ أنهما تفترقان في شروط . والتنكير

 .اجتالب القرائن؛ لفظية كانت أو معنوية

يشكِّل تعدد األنساق الجملية في العربية موضع افتراق عن الماليوية التي تعتمد نمطا  .٣

ويؤدي ذلك إلى اتكاء العربية على قرينة التعريف والتنكير للتمييز بين .  للجملةوحيدا

المعاني النحوية اتكاء ال يعيه الدارس الماليوي؛ ألن لغته األم ال تلجأ إلى هذه القرينة 

 .مستعيضةً عنها بقرينة الرتبة الملِزمة

قوع الدارس الماليوي في يفضي االفتراق في مفهوم الضمائر في اللغتين إلى التنبؤ بو .٤

فالماليوية تضم اسم اإلشارة واالسم الموصول تحت مسمى . األخطاء لدى استخدامه إياها

ويترتّب على هذا االفتراق في التصنيف تباين . الضمائر، بينما تعدها العربية أسماء ظاهرة

 .في االستخدام وأداء الوظيفة على اختالف التراكيب اللغوية المحتملة

د يؤدي التزام الماليوية بنمط وحيد من الرتبة في استخدام األسماء الموصولة وأسماء ق .٥

اإلشارة إلى تشتت الدارس الماليوي لدى تعرضه لألحكام والشروط المتعددة المتعلقة 

ومن ثم فإن ارتكاب الخطأ عند استخدامه اسم اإلشارة واالسم . بهذين البابين في العربية

 .كل كبيرالموصول وارد بش

٦.  مشكلة كبرى للدارسين الماليويين؛ فالماليوية ال تحتوي أداة خاصة للتعريف ) ال(تُعد

استخدامات متعددة ودالالت متباينة؛ فإن الخلط ) ال(ولما كان لـ. العربية) ال(مقابلة لـ
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 قد يرد في استعمال الدارس – ال شك –بين تلك االستخدامات وما ترمي إليه من دالالت 

 .ماليويال

معرفة أو موصولة أو جنسية على تعدد الدالالت ) ال(إن الخلط بين أن تكون 

ناهيك عما . سيؤدي بالدارس إلى ارتكاب األخطاء) ال(التي يؤديها كل نوع من أنواع 

زائدة الزمة، وامتناع ) ال(يعتمد معيار السماع عند الحكم على صحته اللغوية؛ كدخول 

  .م امتناعا تحكمه قوانين التطور اللغوي واالستخدام الجمعياقترانها ببعض األعال

الجنسية حينا، ومجردا منها ) ال(يعد االختالف اللطيف في داللة اسم الجنس مقترنا بـ .٧

حينا آخر سببا في االحتمال الكبير للتنبؤ بوقوع الدارس الماليوي في الخطأ لدى 

غراق أفراد الجنس، أو إرادة ماهية الجنس فكالهما بالنسبة له يدالن على است. استخدامها

. ومن الصعوبة بمكان التفريق بينهما، وتحديد أيهما يتعين اإلتيان به في سياق ما. وحقيقته

وهي صعوبةٌ مردها التداخل والتكامل بين الداللة المعجمية للفظ، والوظيفة التركيبية التي 

 .يؤديها في السياق الذي يضمه

لك الصعوبة إذا أخذنا في عين االعتبار أن المقابل اللغوي في وتتضح مدى ت

الماليوية يرد كلتا الصيغتين إلى صيغة واحدة؛ هي اسم الجنس المجرد من أداتي التعريف 

  .والتنكير

  

  :نتائج تحليل النصوص المترجمة
التي تؤديها قرينة يشكِّل االفتراق بين اللغتين العربية والماليوية في دور الوظيفة التركيبية  .١

التعريف والتنكير محور الصعوبة ونواتها عند الترجمة؛ فالعنصر اللغوي الذي تتحدد 

ماهيته من حيث التعريف والتنكير في العربية تبعاً للموقع اإلعرابي الذي يشغله؛ ال يلزمه 

 . هذا االقتران في الماليوية

المجتلبة ألداء الوظيفة التركيبية بعبارة أخرى، فإنه ينبغي تجاهل البنية التركيبية 

وفي المقابل، ينبغي التنبه إلى عدم . في العنصر اللغوي إذا ما أريد ترجمته إلى الماليوية

احتواء الماليوية لهذه البنية التركيبية، وضرورة سد هذا العوز في النتاج المترجم إلى 

 .العربية

وظيفة الداللية للعنصر اللغوي الواحد في إحدى يؤدي تعدد المعاني الداللية المحتملة في ال .٢

اللغتين، واختصاص كل معنى من تلك المعاني الداللية ببنية تركيبية تختلف عن قريناتها 
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؛ يؤدي ذلك كلّه إلى وقوع المترِجم في الحيرة، )١(المؤداة بالصيغة ذاتها في اللغة األصل

 .  من السياقواحتياجه الماس إلى استبطان الداللة المستفادة

وال يعينه على تحديد ما سيؤول إليه النص بعد الترجمة إالّ ذوقة اللغوي، ومقدرته 

العميقة على فهم الغرض من اإلتيان بالعنصر اللغوي على صيغة بنيوية ما؛ فيفزع إلى 

تلك القدرة لفهم الرسالة المقصودة في لغة النص األصل، وينقلها إلى اللغة الهدف ضمن 

 .المعيارية وإمكاناتها التعبيريةقواعدها 

قد يضطر المترِجم إلى استظهار البنى التحتية للنصوص المراد ترجمتها إذا ما وردت  .٣

فيها عناصر لغوية ال يمكن نقلها على حرفيتها؛ فقد تمتنع بعض التراكيب اللغوية التي 

 من الحذف تعدها اللغة األصل تراكيب قياسية صائبة، وقد تجيز اللغة الهدف ضربا

 .واالختزال ال يتاح مثيٌل له في اللغة األصل

يعجز المترجم عن تعويض العناصر اللغوية التي ال يكون لها مورفيمات خاصة في اللغة  .٤

وال يعني ذلك قصور اللغة الهدف عن أداء المعنى ذاته؛ لكنها تستعين بقرائن . الهدف

جانب داللتها على المعنى الذي أخرى غير مختصة تؤدي معاني أخرى تختص بها إلى 

 .تختص في أدائه أداة مستقلة في اللغة األصل

يعد االختالف في التصنيف العام ألنواع الكلم تقنية معرفية رئيسة ينبغي للمترِجم اإلحاطة  .٥

بمفرداتها؛ فقد يضطر في ترجمة بعض العناصر اللغوية إلى اللجوء إلى عناصر لغوية ال 

د في اللغة األصل، لكنها في اللغة الهدف تنسجم وتتواءم مشكِّلة قسماً تندرج تحت قسم واح

 .من أقسام الكلم الرئيسة

يلزم المترجم الوعي بالضوابط غير القياسية في اللغة الهدف، وتمكُّنُه منها تمكُّناً يوازي  .٦

 بالبنية إذ تظّل القواعد القياسية عاجزة عن تعريفه . معرفته بالضوابط والقواعد القياسية

التركيبية التي سيؤول إلها العنصر اللغوي في اللغة الهدف؛ ال يسعفه في ذلك إالّ معجمه 

 .اللغوي

وال يقتصر هذا األمر على المفردات فحسب؛ بل إنه قد يمتد ليشمل الجمل، ويكون 

لذا، فإن القصور المعرفي في . على مستوى التعبيرات واالصطالحات والتراكيب المختلفة

 الصدد سيجعل ترجمته من قبيل الترجمة الحرفية التي ال يمكن فهمها من قبل أبناء هذا

  .اللغة الهدف

  

  

                                                 
 . باللغة الهدف اللغة المترجم إليها يراد باللغة األصل اللغة المترجم عنها، ويراد)١(



  

 

٢٠٥

 

  :نتائج تحليل أخطاء المتعلِّمين الماليويين
إن نظرة فاحصة في النتائج اإلحصائية للتحليل اآلنف المتناوِِل ألخطاء دارسي العربية   

 الصواب في استخدام التعريف والتنكير؛ تجعلنا الناطقين بالماليوية لدى محاوالتهم مقاربة

  :نخلُص إلى عدة نتائج، نُجملها فيما يلي

يشكِّل الفرق بين تركيب اإلضافة والتركيب النعتي صعوبة كبيرة لدى غالبية الدارسين  .١

الماليويين، وتُظهر النسب اإلحصائية أن عددا كبيرا من الدارسين يخطئ لدى محاولة 

على المضاف في التركيب اإلضافي، ) ال(ب اللغوية الصحيحة؛ إما بإدخال اإلتيان بالتراكي

 .من المنعوت في التركيب النعتي ذي النعت المعرفة) ال(أو بحذف 

ولعل مكمن الصعوبة التي يواجهها الدارسون يتمثل في تكامل عناصر متعددة في 

ة في العربية ليس لها مثيل فالطبيعة االشتقاقية التصريفي. تمييز أحد التركيبين عن االخر

في الماليوية، واشتراك العديد من المعاني الصرفية في األوزان الصرفية يفضي بالدارس 

إلى التردد والحيرة عند تحديد النوع الصرفي للكلم؛ ومن ثم تردده في تحديد الموقع 

  .اإلعرابي الذي تشغله الكلمة من حيث كونها مضافا إليه أو نعتا

 بين داللتي النعت – مثال –ة بمكان أن يفرق الطالب الماليوي فمن الصعوب

نظرا لالشتراك ) اإلسالميةنظرة (، و)اإلسالميةالنظرة : (والمصدر الصناعي في نحو

  .الحاصل في وزن االسم المنسوب والمصدر الصناعي

العربية في ) ال(ومما يزيد األمر تعقيدا وصعوبة عدم وجود مورفيم مقابل لـ

تؤول ) دين إسالمي(، و)الدين اإلسالمي(، و)دين اإلسالم(يوية؛ فالتراكيب اللغوية المال

  ).Agama Islam(جميعها في الماليوية إلى تركيب لغوي واحد هو 

إن التمييز بين التركيبين اإلضافي والنعتي يمثِّل أولوية قصوى في االهتمام 

فالفروق الداللية اللطيفة التي يعيها بأساليب عرضهما على الدارسين الناطقين بالماليوية؛ 

الناطق بالعربية دون حاجة إلى التوصيف يلزم أن تكون مصب االهتمام عند تعليم 

  .الماليويين

وقد ال يدل الخطأ في تعريف المضاف على عدم التمييز بينه وبين التركيب النعتي 

نبئ عن جهل بالقاعدة واإلضافة إلى الضمير مما ي) ال(بالضرورة؛ فقد يجمع الطالب بين 

على أن هذا الضرب من األخطاء قليل الورود ال يمثِّل ظاهرة . المانعة الجتماعهما

  .مشتركة للطالب الماليويين جميعهم
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يأتي الخطأ التركيبي المتمثِّل في نعت المعرفة بالنكرة في المقام الثالث من حيث االنتظام  .٢

ن قصورا معرفيا تجاه تركيبي اإلضافة والشيوع بعد الخطأين السابقين اللذين يعكسا

 .والنعت

ويستشفّ من تنكير نعت المعرفة نقص في الكفاية اللغوية تجاه الفرق بين عالقة 

وال يغيب عن الحصيف ذلك التشابه اللطيف بين الخبر والنعت . اإلسناد والعالقة النعتية

  . الخطابالنكرة؛ فكالهما يقدم للمتلقي معلومة جديدة عن الذات موضوع

واألغلب وقوع الخطأ بتنكير نعت المعرفة؛ أما الخطأ بتعريف الخبر لمطابقة 

  .المبتدأ قبله على سبيل تبعية النعت للمنعوت فهو أقل ورودا في أعمال الطلبة الماليويين

ويبقى اإلشكال قائما في توصيف الفروق الداللية اللطيفة بين الخبر والنعت؛ بحيث 

ر واضح للكيفية التي تُمكِّن الدارس من االستدالل إلى تعين أحد يكون من خالل تأطي

  .المعنيين وانتفاء اآلخر

وإن كان معنى اإلسناد مدركاً البن اللغة من خالل حدسه باكتمال اإلفادة؛ فإن 

الدارس الماليوي الذي تتمايز في لغته العالقتان اإلسنادية والنعتية بقرائن لفظية، قد ال 

  . هذا التمايز دون توصيف تفصيلي واضح المعالميهتدي إلى

من ) الذي وأخواتها( في إبدال – بنسب إحصائية عالية –يلفت االنتباه ورود أخطاء  .٣

وليس من المستغرب وقوع هذا الخطأ إذا علمنا أن قواعد اللغة الماليوية تجيز . النكرة

وقد ). yang( الموصولة ربط النعت بالمنعوت في مختلف التراكيب النعتية بأداة الربط

يعمم الدارس خطًأ توازي القاعدة في اللغتين؛ فيضع اسم الموصول مقابال لما تِرد فيه أداة 

ومن ثم يخلص إلى أن مهمته تكمن في اختيار اسم . الربط الموصولة في الماليوية

 .الموصول المناسب من بين األسماء الموصولة تبعا للعدد والجنس فحسب

ا النوع من األخطاء ما ذكرناه من عدم تفريق الدارس بين التركيب ويؤكد هذ

عندما تُحيل إلى ذات ) الذي(اإلضافي والتركيب النعتي؛ فهو ال يعي الفرق بين داللة 

، وبين داللتها إذ تُحيل إلى الموصوف )بيت الذي رأيته: (مغايرة لذات المضاف في نحو

  ).البيت الذي رأيته: (ذاته في نحو

لباحث يرى ضرورة لفت انتباه الدارس الماليوي إلى تباين الوظيفة التركيبية إن ا

فإما أن يتصرف تصرف الضمير باإلحالة إلى ما : لالسم الموصول في تركيبين متباينين

هو غير مذكور في المركب االسمي، وإما أن يربط بين الموصوف المذكور قبله والجملة 

  .ق ما ترىالواصفة بعده؛ وبينهما من الفر

الموصولة نسبة تلفت االنتباه وتستدعي االهتمام، ) ال(مكان ) الذي(تُمثِّل أخطاء إحالل  .٤

فهي تنبئ عن مبالغة في تعميم القاعدة، وافتراضات . وإن كان شيوعها بين الطلبة محدودا
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في العربية على ) الذي وأخواتها(الماليوية و) yang(خاطئة يوازي فيها الدارس بين 

 .ف التراكيب والسياقات اللغويةاختال

الزائدة زيادة الزمة في بعض األعالم، ) ال(يِرد من بين األخطاء تخبط في استعمال  .٥

وعلى الرغم من ضآلة النسب . والممتنعة لزوما في أعالم أخرى؛ خاصة أسماء األماكن

ائعة التي وردت في التحليل اإلحصائي، إال أن هذه األخطاء تشكِّل صعوبة حقيقية ش

 .التداول

ويعود السبب الرئيسي إلى سماعية الباب وعدم وجود قاعدة معيارية تحكمه؛ هذا 

باإلضافة إلى دخول معظم ألفاظ األعالم تلك إلى الثقافة الماليوية عن طريق اللغة 

 ). ال(اإلنجليزية التي تكون أعالم األماكن فيها مجردة من 

؛ فإما أن يورده مجرداً كما )ال(لم بـويقع الطالب في حيرة من اقتران لفظ الع

ظناً منه بأن ذلك يضفي عليه سمت ) ال(سمعه بعد اقتراضه إلى لغته، وإما أن يقرنه بـ

وهو ال يحتكم في اختياره إلى معيار أو قاعدة بينة؛ وإنما يتّكئ في ذلك على مبدأ . العربية

 .التخمين والتذوق الشخصي

 األخطاء التي تمثِّل خصوصية فردية ال يمكن تعميمها على يقع قلة من الطلبة في بعض .٦

وهذا الخطأ يبين أن . جميع الطلبة الماليويين؛ من ذلك إبدال المضاف من اسم اإلشارة

الدارس وصل إلى نتيجة تعميمية خاطئة فحواها أن اسم اإلشارة يجوز أن يسبق المشار 

جرب : ( فيأتي بتراكيب نحو.  في الماليويةإليه أو أن يليه في العربية، بينما يعقبه لزوماً

 .جهالً منه بقيود القاعدة*) على هذه دولة اإلسالم

، وتأكيد النكرة )ال(و) يا(ومما يرد بقلَّة من أخطاء الطلبة الماليويين الجمع بين 

ن وال يعني تدنّي نسب شيوعها وانتظامها بي. تأكيداً معنوياً، وتنكير المبدل من اسم اإلشارة

الطالب قلّة أهميتها؛ ذلك أنها تعكس ضعفاً في الكفاية اللغوية مرده قصور في أحد أركان 

  .العملية التعليمية التي يشكل المنهج التدريسي َأولى أركانها

تُظهر االحصاءات أن األخطاء التركيبية أكثر انتظاماً من األخطاء الداللية؛ والحق أن  .٧

لنسبية أكثر إيغاالً وتعقيداً من األخطاء التركيبية عند التوصيف األخطاء الداللية على قلّتها ا

 . والتحليل واستبطان العلة

فاألخطاء التركيبية غالباً ما يِتم تفسيرها من خالل القواعد التركيبية المعيارية 

ببيان أوجه مخالفتها للصواب المعياري؛ أما األخطاء الداللية فمرد التعرف عليها في 

األولى الحدس اللغوي، وكثيراً ما يصعب تفسيرها وتعليل وجه الخطأ فيها الدرجة 

  .للدارس
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ومن ثم ينبغي إيالء كبير اهتمام تجاه األخطاء الداللية؛ ألنها تعكس قصوراً في 

بينما يدّل الخطأ التركيبي على جهل بالقاعدة . الفهم، وعدم إدراك للفروق الداللية اللطيفة

  .فها وبيان وجه مخالفته للقاعدةالتي يمكن إعادة توصي

فإن الخطأ التركيبي خطأ شكلي يمكن تفاديه بالتركيز على القاعدة ، بعبارة أخرى

وإعادة تكرارها على الدارس؛ أما الخطأ الداللي فيحتاج إلى صقل لذوق الدارس، وإثراء 

  .لحدسه اللغوي

  

تْ إليها نتائج التحليل وحقيق بالذكر التنويه إلى أن بعض مواطن الصعوبة التي نَبه

 في –التقابلي لم يقع الدارسون في الخطأ عند استخدامهم لها؛ فلم تِرد على سبيل المثال 

بيد أن ذلك ال يقلِّل من أهميتها، .  أخطاء في استخدام الضمائر العربية–العينات المستخدمة 

مهم لها؛ وإنما يجعلها في وال ينفي احتمال وقوع الناطقين بالماليوية في الخطأ عند استخدا

  .ِعداد األولوية الثانوية

أما نتائج تحليل النصوص المترجمة فإنها تُقدم احتماالت متعددة لما يمكن أن تؤول 

وهذه االحتماالت ال تستوي من حيث الدقة على الداللة . إليه بنية تركيبية لغوية ما إثر الترجمة

اللغة األصل؛ على أنها تبقى جميعها ضمن دائرة الصواب المرادة من سياق الحدث اللغوي في 

 –ومن ثَم فإنها تُقدم ِعدة خيارات صائبة ِلمن يتوخّى الصحة اللغوية، وتقدم . اللغوي المعياري

 خيارات متفاوتة القيمة ِلمن يحرص على الدقة في نقل الداللة المنوطة بالسياق –في اآلن ذاته 

  . اللغوي

م ما تمخّض عنه البحث من مقترحات إجرائية ورؤى استشرافية في عسى أن يسه

مسيرة تبليغ األمانة، وأن يحظى بأن يكون لِبنة ضمن الجهود المحمودة الساعية إلى تثبيت 

  .العربية في النفوس، وذياع صيتها في أصقاع المعمورة

  

  .واهللا من وراء القصد
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  المصــادر والمراجــع

  
  :باللغة العربية

  
  .لقرآن الكريما
  

، ١، طموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب، )م١٥٠٠/هـ٩٠٥ت(األزهري، خالد بن عبداهللا، 
 .م١٩٩١، دار البشير، عمان، األردن، )عبد الكريم مجاهد: تحقيق(م، ١
 

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت)١ط(، معجم علوم اللغة العربية، )م١٩٩٥(األشقر، محمد سليمان، 
 

محمد : تحقيق(م، ٣، ١ط ، األشمونيشرح، )م١٤٩٥/هـ٩٠٠ت(بن محمد،  علي األشموني،
 .م١٩٥٥، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )محيي الدين عبد الحميد

 
: تحقيق(م، ١، ١، طأسرارالعربية، )م١١٨٢/هـ٥٧٧ت(األنباري، عبد الرحمن أبو البركات، 

 .م١٩٩٩، دار األرقم، بيروت، )بركات يوسف هبود
 

، اإلنصاف في مسائل الخالف، )م١١٨٢/هـ٥٧٧ت(، عبد الرحمن أبو البركات، األنباري
 .م١٩٨_، دار الفكر، بيروت، )محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق(م، ٢، .ط.د
 

  .دار األمواج: م، بيروت٢، )٢ط(، المعجم الوسيط، )م١٩٨٧(أنيس، إبراهيم، 
 

  .مكتبة لبنان: م، بيروت١، .)ط.د(، محيط المحيط، )م١٩٨٣(البستاني، بطرس، 
 

 دار العلم : بيروتم،١ ،)١ط(، معجم المصطلحات اللغوية ،)م١٩٩٠ (بعلبكي، رمزي،
  .للماليين

 
 اللسان مجلة، أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى، )م١٩٩٩يونيو  (رشيد، بلحبيب،
  .٢١-١١، ص٤٩ المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، العدد ،العربي

  
محمد علي : تحقيق(م، ٣، ٤ط ،الخصائص، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( جني، عثمان أبو الفتح، ابن

 .م١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )النجار
 
: تحقيق(م، ٢، .ط. د،اإلعراب صناعة سر، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( جني، عثمان أبو الفتح، ابن

 .م٢٠٠٠تب العلمية، بيروت، ، دار الك)محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة
 

فائز : تحقيق(م، ١، ٨، طاللمع في العربية، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت( عثمان أبو الفتح، ،ابن جني
 .م١٩٧٢، دار الكتب الثقافية، الكويت، )فارس

 
إميل : تحقيق(م، ٧، ١، طالصحاح، )م١٠٠٣/هـ٣٩٣ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد، 

  .م١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )يعقوب
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م، ٥، ١ ط، الضربارتشاف، )م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت( محمد بن يوسف، األندلسي، حيان أبو
 .م١٩٨٤، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، ) أحمد النماسمصطفى: تحقيق(
 

 :الكويت، .)ط.د( ،تعليمها وتعلمها:  األجنبيةاللغات ،)م١٩٨٨ ( وحجاج، علي،نايف خرما،
 .م المعرفةالع
 

 .دار الكتب العلمية: م، بيروت١، )١ط(، المعجم الميسر، )م١٩٩٩(، خناوي، محمد أمين
 

م، مكتبة الثقافة ٤، .ط.، دجمهرة اللغة، )م٩٣٣/هـ٣٢١ت(ابن دريد، محمد بن الحسن، 
 .م١٩٩_الدينية، القاهرة، 

 
دار : ، اإلسكندرية.)ط.د(، االبتداء بالنكرة في القرآن ،)م١٩٩١ (الراجحي، شرف الدين،

 .المعرفة
 

  .مكتبة الحياة: م، دار بيروت٥، .)ط.د(، متن اللغة، )م١٩٥٨(رضا، أحمد، 
 

،  على الكافيةالرضيشرح ، )م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت( محمد بن الحسن االستراباذي، الرضي،
 .م١٩٩٦، جامعة قاريونس، بني غازي، )ف حسن عمرسيو: تحقيق(م، ٤، ٢ط
 

تعرف على ما بعد االختبار من أنشطة؛ إجراء نافع لل: ، تحليل األخطاء)م١٩٩٤ (بيتر، ريدل،
، ).ط.د( ، في التحليل التقابلي وتحليل األخطاءدروس، )محرر(أحمد شيخ عبد السالم : في
  .الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا: ، كوااللمبور)١٣١- ١٢٠:ص(
  

م، ٢٣، .ط.، دتاج العروس، )م١٧٩٩/هـ١٢١٣ت (مرتضى الحسيني، محمد الزبيدي،
 .م١٩٧٤، وزارة اإلرشاد، الكويت، )عبد الستار أحمد فراج: تحقيق(
 

، أداة التعريف في اللغة العربية بين القدماء )م١٩٨٦( الكريم جواد، عبد الزبيدي،
  .٣٣١- ٣٠٦ جامعة اإلمارات، العدد الثاني، ص، كلية اآلدابمجلةوالمعاصرين، 

  
: تحقيق(م، ١، ١، طي النحوالجمل ف، )م٩٥٢/هـ٣٤٠ت(الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، 

 .م١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، )علي توفيق الحمد
 

مازن : تحقيق(م، ١، .ط.د ،الالمات، )م٩٥٢/هـ٣٤٠ت( عبد الرحمن بن إسحاق، الزجاجي،
 .م١٩٦٩، مجمع اللغة العربية، دمشق، )المبارك

 
م، ١، ١، طالمفصل في صنعة اإلعراب، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت(الزمخشري، محمود بن عمر، 

 .م٢٠٠١، دار الكتاب المصري، القاهرة، )محمد عبد المقصود وحسن عبد المقصود: تحقيق(
 

م، الهيئة ٢، ٣، طأساس البالغة، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت(الزمخشري، محمود بن عمر، 
 .م١٩٨٥المصرية العامة، القاهرة، ، 
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عبد : تحقيق(م، ٣، ١ ط،النحو في األصول، )م٩٢٨/هـ٣١٦ت( السراج، محمد بن سهل، ابن
 .م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الحسين الفتلي

 
: تحقيق(م، ١، ١، طعمدة الحفاظ، )م١٣٥٦/هـ٧٥٦ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، 

 .م١٩٩٣، عالم الكتب، بيروت، )محمد التونجي
 

: تحقيق(م، ١، ٢ ط،الفكر نتائج، )م١١٨٥/هـ٥٨١ت( عبد الرحمن بن عبداهللا، السهيلي،
 .م١٩٨٤، دار االعتصام، القاهرة، )مد إبراهيم البنامح
 

عبد السالم : تحقيق(م، ٤، ١ ط،الكتاب، )م٧٩٧/هـ١٨٠ت( عمرو بن عثمان، سيبويه،
 .م١٩٩١، دار الجيل، بيروت، )هارون

  
، ١ ط، والنظائراألشباه، )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، السيوطي،

 .م١٩٨٥ بيروت،الة، سسة الرس، مؤ)ال سالم مكرمعبد الع: تحقيق(م، ٩
 

، ١ ط، الهوامعهمع، )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، السيوطي،
  .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )أحمد شمس الدين: تحقيق(م، ٣
 

، .)ط.د(، اللغة العربية في عصور ما قبل التاريخ، )م١٩٧٥(شرف الدين، أحمد حسين، 
 .مطابع سجل العرب: القاهرة

 
م، ٤، ١، طحاشية الصبان على األشموني، )م١٧٩٢/هـ١٢٠٦ت(الصبان، محمد بن علي، 

 .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )إبراهيم شمس الدين: تحقيق(
 

، )١ط( ، اللغوي وتحليل األخطاءالتقابل ،)م١٩٨٦ ( واألمين، إسحاق،محمود صيني،
 .سعودملك  جامعة ال:الرياض

 
،  .)ط.د( ،مناهجه وأساليبه:  العربية لغير الناطقين بهاتعليم ،)م١٩٨٩ (رشدي، طعيمة،
 . للتربية والعلوم والثقافةاإلسالمية المنظمة :الرباط

 
: تحقيق(م، ١١، ١، طالمحيط في اللغة، )م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(ابن عباد، إسماعيل بن عباد، 

  .م١٩٩٤وت، ، عالم الكتب، بير)محمد حسن آل ياسين
 

 ،الداللية، أثر اللغة العربية في اللغة الماليزية من الناحية )م١٩٩٠ (، زكيالرحمن، عبد
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، القاهرة

  
،  .)ط.د( ، في التحليل التقابلي وتحليل األخطاءدروس ،)م١٩٩٤ ( أحمد شيخ،السالم، عبد

 . العالمية بماليزيااإلسالمية الجامعة :كوااللمبور
 

 ، ظاهرة التعريف والتنكير في السياق اللغويأثر، )م١٩٩٩( محمود فؤاد محمود، اهللا، عبد
  . ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردنرسالة
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م، ٢، ١٢، طشرح ابن عقيل، )م١٣٢٨/هـ٧٦٩ت(ابن عقيل، عبد اهللا بن عقيل الهمداني، 
 .م١٩٦١، المكتبة التجارية، القاهرة، )د الحميدمحمد محيي الدين عب: تحقيق(
 

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر:انعم ،)١ط( ، الغائبالنحو ،)م٢٠٠١ (عمر، عكاشة،
 

، ١، طاللباب في علل البناء واإلعراب، )م١٢١٩/هـ٦١٦ت(العكبري، عبداهللا بن الحسين، 
 .م١٩٩٥، بيروت، ، دار الفكر المعاصر)غازي مختار طليمات: تحقيق(م، ٢
 

م، دار الكتب ٣، .ط.د ، الطرازكتاب، )م١٣٤٩/هـ٧٤٩ت ( يحيى بن حمزة اليمني، العلوي
 .م١٩١٤ القاهرة، الخديوية،

  
 الفكر مجلة، )نعيم علوية: ترجمة( بعض مسائل التعريف، حول ،)م١٩٨٢ (يوسف، عون،
  .٢٤-١٩، بيروت، ص١٩-١٨ العدد ، المعاصرالعربي

 
مشروع رؤية جديدة : ، التعريف والتنكير في اللغة العربية)م١٩٨٥(بار،  الجعبد غربية،
 كلية، ٢٤ العدد ، حوليات الجامعة التونسيةمجلة معطيات علم النفس واإلعالمية، بعضتعتمد 

  .١٥٧- ١١١اآلداب، تونس، ص
  
 تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية على مستوى دراسة، )م١٩٩٦( طيب، مت فا،

 األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ، االسمية والوصفية والفعليةباتالمرك
  .عمان، األردن

  
محمد : تحقيق(م، ١، ١، طمقاييس اللغة، )م١٠٠٥/هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن فارس، 

 .م٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )عوض مرعب، وفاطمة محمد أصالن
 

عبد الحميد : تحقيق(م، ٤، ١، طالعين، )م٧٩٢/هـ١٧٥ت(أحمد، الفراهيدي، الخليل بن 
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )هنداوي

 
م، ١، ٦، طالقاموس المحيط، )م١٤٨٣/هـ٨٢٣ت(الفيروزآبادي، مجد الدين بن يعقوب، 

 .م١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، )محمد نعيم العرقسوسي: تحقيق(
 

م، ١، .ط.، دألفية ابن مالك، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت( األندلسي، ابن مالك، محمد بن عبداهللا
 .م١٩٩٦المكتبة العصرية، بيروت، 

 
م، ٢، ١، طشرح التسهيل، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي، 

 .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عطا وطارق السيد: تحقيق(
 

م، ١، ١، طشرح عمدة الحافظ، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(سي، ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندل
 .م١٩٧٥، مطبعة األمانة، القاهرة، )عبد المنعم هريدي: تحقيق(
 

م، ٢، ١، طشرح الكافية الشافية، )م١٢٧٤/هـ٦٧٢ت(ابن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي، 
 .م٢٠٠٠، دار الكتب اللبنانية، بيروت، )علي معوض وعادل عبد الموجود: تحقيق(
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محمد عبد : تحقيق(م، ٤، .ط.، دالمقتضب، )م٨٩٨/هـ٢٨٥ت(المبرد، محمد بن يزيد، 
 .م١٩٦٩، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، )الخالق عضيمة

 
: ، أهم مالمح النظام الصرفي للغتين العربية والماليوية)م١٩٩٢( الرزاق حسن، عبد محمد،

 بروناي، جامعة ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الدولي في المؤتمر، )نظرات تقابلية(
  .٣٦- ٢٣بروناي، ص

  
 اإلسالممحمد، محضير، : ، دروس وعظات من الماضي؛ في)م١٩٩٧ (محضير، محمد،

: ص(م، ١، ١، ط)هاشم مكرو الدين: تحرير (،خطب وكلمات مختارة: اإلسالميةواألمة 
  .م٢٠٠٢دار الفكر، : دمشق، )١٨٠- ١٦٦

  
 دار :األسكندرية، .)ط.د( ،أسسه ونظرياته وتطبيقاته: التعلم ،.)ت.د (إبراهيم، محمود،
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UCAPAN PERDANA MENTERI Y.A.B. DATO SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD  
DI PERSIDANGAN SERANTAU  

"MENGHADAPI ABAD 21: REFORMASI DAN CABARAN UMAT ISLAM SERANTAU"  
DI INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM), KUALA LUMPUR, 22 OGOS 1997 

 
 
 

1. Saya ucapkan terima kasih kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) kerana menjemput 
saya untuk berucap di Persidangan Serantau "Menghadapi Abad 21: Reformasi dan Cabaran Umat 
Islam Serantau" pada hari ini.  

2. Untuk merancang masa depan, kita perlu menoleh ke belakang dahulu supaya kita tahu dari 
mana kita datang. Jika kita tidak tahu dari mana kita datang, kita mungkin menuju ke belakang 
walaupun kita percaya kita sedang maju ke hadapan.  

3. Demikian untuk menghadapi Abad ke-21 Masihi -- zaman maklumat dengan teknologi yang 
canggih yan gakan menukar cara hidup manusia, dengan sempadan antara negara-negara tidak 
lagi dapat menghalang kemasukan maklumat dan segala kegiatan, ekonomi, kewangan, sosial 
dan budaya bersama cabaran baru yang akan datang dengan perubahan-perubahan ini -- kita 
perlu mencari iktibar, panduan dan pelajaran dari sejarah, sejarah dunia serta sejarah Islam dan 
umat Islam.  

4. Ini tidak bermakna kita akan mendapat semua jawaban secara tepat daripada mempelajari 
sejarah Islam. Tetapi kita mungkin boleh mengetahui bagaimana pendekatan dan strategi umat 
Islam yang begitu berjaya pada mulanya telah menjadi tidak sesuai dan membawa keburukan 
kemudian. Sekurang-kurangnya kita akan kenal apa yang tidak berkesan dan tidak harus diguna 
dalam menangani masalah-masalah tertentu yang mungkin ada persamaannya dengan cabaran 
dan masalah yang akan kita hadapi di masa hadapan.  

5. Jika sejarah Islam diikuti secara tidak mendalam sekalipun, jelas sekali orang Arab Jahiliah, yang 
mundur, yang tinggal di padang pasir, yang berbudaya kolot sehingga sanggup membunuh anak 
sendiri, yang berperang sesama sendiri sepanjang masa, yang taksub dengan kabilah masing-
masing; Arab yang jahil seperti ini, apabila menerima Islam dan mengikuti ajarannya telah 
berjaya mendirikan sebuah empayar yang amat besar dan mencipta tamadun yang tinggi yang 
jauh lebih moden dari tamadun Yunani dan dan Rumawi semasa. Dari Sepanyol hingga ke benua 
China ajaran Islam dikembangkan oleh bekas orang Arab yang jahil ini sehinggalah separuh 
daripada umat manusia menerima agama Islam dan menukar cara hidup mereka, menukar 
bahasa dan tulisan mereka. Jika kita ingat bahawa sebahagian besar daripada orang Arab 
termasuk Nabi Muhammad s.a.w. sendiri buta huruf, pencapaian Arab yang telah diIslamkan ini 
lebih mengkagumkan. Sebenarnya dalam jangkamasa hanya seratus tahun selepas hijrah ke 
Madinah, orang Arab padang pasir yang jahil ini, hanya dengan menerima dan menganuti Islam 
dan ajaran Islam, telah mendirikan sebuah empayar Islam yang begitu besar dan kuat. 
Perkembangan Islam selepas itu tidaklah begitu menakjubkan, walaupun ia terus diusahakan di 
sana sini dengan jayanya.  

6. Kita juga tahu dari sejarah bahawa selepas orang Islam diusir dari Sepanyol pada tahun 1492, 
Empayar Islam Turki pula muncul di Eropah Timur dan Asia Tengah. Tetapi Empayar Islam Turki 
juga akhirnya merosot sehinggalah Turki bukan sahaja tidak lagi menjadi pusat Empayar Islam, 
sebaliknya Turki menolak Islam dalam pentadbirannya dan mengisytiharkan negaranya sebagai 
negara sekular yang tidak lagi terlibat dengan dunia Islam.  

7. Naik turunnya Islam dan umat Islam dalam sejarah tentu mempunyai kaitan yang rapat dengan 
agama yang dianuti oleh mereka. Tetapi kenapakah di peringkat awal apabila Arab Jahiliah 
menganuti agama Islam mereka telah menjadi umat yang begitu dinamik? Jawapannya ialah 
semakin lama semakin banyak ajaran yang tidak berasas kepada Islam yang sebenar telah 
disebarkan. Dan semakin lama, semakin ramai orang Islam dan pemimpim-pemimpin mereka 
yang terlibat dengan rebutan kuasa, dengan masing-masing mendakwa bahawa mereka berjuang 
untuk Islam.  

8. Sebab itu antara empat Khalifah Al-Rashidin, tiga mati dibunuh. Hanya Saidina Abu Bakar, 
Khalifah yang pertama sahaja yang tidak dibunuh. Saidina Abu Bakar terkenal dengan sifat 
merendahkan diri. Apabila dilantik Khalifah, beliau menyuruh siapa sahaja menegurnya jika ia 
bersalah, kerana beliau mengakui ia adalah manusia dan bukan Nabi. Pembunuhan Saidina Omar 
dan Osman tentulah kerana ada antara penganut agama Islam yang tidak bersetuju dengan 
kepimpinan khalifah-khalifah ini.  

9. Tetapi apabila Saidina Ali dilantik menjadi khalifah tentangan terhadapnya menjadi amat ketara. 
Peperangan berlaku di antara Saidina Ali dan Muawiyah yang akhirnya tamat dengan Saidina Ali 
dan Muawiyah yang akhirnya tamat dengan Saidina Ali dibunuh dan umat Islam berpecah kepada 
dua mazhab, puak Sunni dan puak Syiah. Perbezaan antara Sunni dan Syiah begitu besar, namun 
masing-masing mendakwa bahawa agama mereka adalah agama Islam. Bagaimanakah agama 
yang satu yang dibawa oleh Rasulullah boleh menjadi dua agama yang begitu berbeza? Tentulah 
satu daripada dua ini bukan Islam atau yang lebih mungkin lagi ialah masing-masing mempunyai 
tafsiran dan ajaran yang benar dan juga yang salah. Yang jelas ialah perbezaan tafsiran dan 
ajaran Islam di antara kedua-dua mazhab ini disebabkan oleh rebutan politik, iaitu keinginan 
untuk menjadi khalifah oleh pemimpin tertentu.  

10. Tetapi tafsiran yang berlainan berkenaan agama Islam tidak berhenti-henti dibuat. Sama ada 
kerana masalah yang dihadapi dengan peredaran zaman atau kerana politik kepimpinan dalam 
kedua-dua mazhab, ijtihad dan ijmak kerap dibuat oleh alim ulama yang mengeluarkan beribu-
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ribu fatwa sepanjang masa. Di waktu yang sama, ada sahaja ulama yang mentafsir dan membuat 
fatwa sendiri dan mendirikan kumpulan-kumpulan tarikat dan kumpulan-kumpulan lain. Untuk 
membantu dakwaan mereka ramai yang mencipta hadis yang tidak mempunyai asas yang benar.  

11. Demikian hanya 200 tahun selepas Hijrah, Bukhari mengumpul dan mengkaji hadis-hadis yang 
dipercayai oleh orang Islam di zamannya, berjumlah hampir 600,00 hadis. Daripada jumlah ini 
Bukhari mengesahkan hanya 70000 hadis. Beliau menolak lebih kurang 593,00 hadis yang pada 
pendapatnya adalah tidak sahih atau palsu.  

12. Pengkaji-pengkaji hadis yang lain seperti Muslim dan Tarmizi menerima kurang daripada 7000. 
Ada hadis yang dianggap sahih oleh Bukhari ditolak oleh ulama-ulama lain yang mengkaji hadis 
dan sebaliknya.  

13. Keadaan ini berlaku hanya 200 tahun selepas Hijrah. Kemudian dari itu banyak lagi hadis yang 
dicipta oleh orang lain. Dan banyak pendapat, tafsiran dan fatwa yagn dibuat melalui ijtihad, 
ijmak dan kias. Ada pula antara fatwa-fatwa ini kemudian didapati salah dan tidak dipersetujui 
oleh ulama-ulama yang datang kemudian, dan dengan itu dibatalkan. Penutupan pintu ijtihad 
tidak menghentikan fatwa-fatwa terus dibuat tanpa proses yang secocok dengan ajaran Islam. 
Tafsiran-tafsiran berlainan antara satu dengan yang lain terus dibuat.  

14. Hakikatnya ialah selama 1400 tahun sejarah Islam dan orang islam, mereka terdedah kepada 
bermacam-macam ajaran yang semuanya didakwa adalah ajaran Islam, yang sering 
bertentangan antara satu sama lain, sehinggakan mereka menjadi amat keliru. Daripada ajaran 
yang begitu sempit yang menolak dunia dan ingin mengembalikan kepada keadaan 1400 dahulu, 
kepada yang mengasingkan Islam dan menerima sekularisme, terdapat seribu satu kepercayaan 
yang menjadikan orang Islam sesat dan hilang akal.  

15. Apakah umat Islam yang begini dapat menghadapi cabaran Abad ke-21 Masihi di mana dunia 
sudah menjadi sebuah kampung, dengan kecanggihan teknologi maklumat, roket, laser, kapal 
angkasa dan bom nuklear? Dalam dunia yang dikuasai oleh kuasa-kuasa besar yang tidak satu 
pun terdiri daripada negara Islam, yang begitu tidak adil sehingga rela menyerah orang Islam 
yang tidak bersenjata untuk disembelih oleh musuh mereka, yang mampu dan sanggup 
mengepung negara Islam yang bebas sehingga rakyat mati lapar; apakah orang Islam yang 
bermusuh-musuhan sesama sendiri, yang keliru dengan ajaran agama mereka, yang begitu kolot, 
miskin dan lemah dapat menikmati apa-apa di zaman maklumat Abad ke-21?  

16. Jawapannya ialah mereka tidak akan mendapat apa-apa nikmat, bahkan mereka akan menjadi 
lebih lemah lagi dan akan ditindas dan dijajah secara langsung dan tidak langsung.  

17. Tetapi nasib sebegini tidak sepatutnya menimpa umat Islam. Jika kita rujuk kepada sejarah, kita 
akan dapati bahawa kemajuan dn perkembangan islam dan Empayar Islam dalam abad-abad 
awalan adalah kerana tafsiran-tafsiran, hadis-hadis ciptaan dan fatwa cetek belum begitu banyak 
untuk mengelirukan umat Islam. Justeru itu, mereka tidak dihalang daripada mempelajari, 
menguasi dan menokok tambah segala ilmu duniawi yang telah diterokai oleh tokoh-tokoh Yunani 
dan Rumawi. Mereka mengalihbahasa segala ilmu ini dan membuat kajian yang mendalam 
sehingga ilmu duniawi mereka lebih tinggi daripada mana-mana tamadun lain. Merekalah yang 
mencipta ilmu Astronomi, Algorithm, pelayaran, perubatan, Aljibra dan cabang-cabang hisab yang 
lain. Mereka cekap dalam penggunaan logam sehingga Damsyik menjadi terkenal dengan besi 
waja yang terbaik sekali untuk senjata.  

18. Semua ilmu ini dituntut kerana tidak ada larangan bahawa hanya yang khusus berkenaan agama 
sahaja yang boleh dipelajari oleh umat Islam. Mereka tahu Al-Quran menyuruh umat Islam 
melihat segala kejadian Tuhan -- gunung-ganang, langit dan bumi, hujan, tumbuh-tumbuhan, 
binatang yang menjadi makanan, kenderaan dan pakaian bagi manusia, bulan dan bintang, siang 
dan malam, iklim dan musim dan segala-gala yang dijadikan oleh Tuhan untuk umat manusia. 
Makna melihat tokoh-tokoh Islam dahulu tidak terhad kepada melihat sahaja tetapi meliputi 
menyelidik dan mempelajari segala-gala yang dijadikan oleh Tuhan supaya faedahnya boleh 
dinikmati oleh umat manusia.  

19. Sebuah hadis ada berkata: "Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China". Apabila sahaja hadis ini 
disebut maka dengan pantasnya mereka yang tidak bersetuju mendakwa bahawa itu adalah hadis 
dan bukan firman Tuhan dalam Al-Quran. Apabila mereka tidak bersetuju dengan sesuatu hadis 
maka dengan pantang mereka menidakkan hadis sebagai punca ajaran Islam. Tetapi jika hadis 
itu menyokong pendapat mereka, maka mereka tidak berhenti-henti menyebut hadis itu, 
walaupun kesahihannya boleh dipertikaikan. Menuntut ilmu di negeri China tentulah bukan 
berkenaan agama Islam. Di zaman Rasulullah, orang Cina sudah terkenal dengan berbagai-bagai 
ilmu yang ada pada mereka seperti perubatan, penulisan dan kertas, bahan letupan dan 
bermacam-macam lagi.  

20. Dengan kerana orang Islam dahulu mengejar ilmu seperti yang dituntut oleh hadis maka mereka 
menjadi orang yang bijak dan cekapm dapat memahami akan segala kurniaan Tuhan dan 
kegunaannya bagi menjayakan diri mereka dan agama Islam. Maka dapatlah mereka mendiri 
empayar Islam yang berwibawa dan besar, mengisikan empayar ini dengan pusat-pusat ilmu, 
mengadakan perusahaan-perusahaan, menguasai perniagaan dan dagangan bukan sahaja dalam 
empayar Islam tetapi di seluruh dunia, memodenkan pertanian dengan menggunakan teknik 
kejuruteraan pertanian yang canggih dan lain-lain lagi.  

21. Malangnya di tengah-tengah kemajuan umat Islam ini muncul tokoh-tokoh yang mempertikaikan 
ketulenan agama Islam yang diamalkan oleh orang Islam di zaman kemajuan. Mereka mula 
menolak segala ilmu yang mereka dakwa tidak Islam dan tidak perlu dipelajari oleh orang Islam. 
Mereka, terutama yang menumpu kepada soal-soal feqah, mencipta dan mengembangkan ajaran 
mereka supaya orang Islam takut membuat atau mempelajari apa sahaj yang didakwa sebagai 
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tidak Islam oleh mereka. Pusat-pusat pengajian tinggi Islam tidak lagi dibekal dengan buku-buku 
sains dan falsafah yang tidak khusus berkenaan dengan Islam. Khutub-khanah yang besar-besar 
tidak lagi didirikan dan yang ada tidak lagi mempunyai buku-buku berkenaan ilmu-ilmu yang 
diterokai oleh orang Yunani dan bangsa-bangsa lain, atau kajian tentang ilmu-ilmu ini pendita-
pendita Islam. Banyak kitab di musnah oleh puak anti-ilmu yang dianggap tidak khusus 
berkenaan Islam.  

22. Sebaliknya perbahasan yang hebat diadakan berkenaan dengan apa dianya agama Islam yang 
tulen dan apa hukum-hakan Islam berkenaan dengan apa yang ditafsir sebagai jenayah dalam 
Islam. Dengan diperakui dan diperkenalkan hukum-hukum yang berasaskan kepada tafsiran yang 
sempit, maka umat Islam menjadi kaku dan statis dan tidak dapat maju ke hadapan lagi.  

23. Beberapa gerakan reformasi di Afrika Utara dan di tempat-tempat lain muncul dengan pemimpin 
yang mendakwa mereka adalah Imam Mahadi yang datang untuk membersihkan Islam sebelum 
kiamat. Mereka ini berperang dengan siapa sahaja daripada orang Islam yang tidak mengiktiraf 
mereka. Di Sepanyol kumpulan-kumpulan ini berjaya menjatuhkan pemerintahan dan memaksa 
ajara mereka yang amat sempit diterima. Maka bertambah mundurlah orang Islam sehingga 
akhirnya mereka diusir dari Sepanyol dan tidak dapat menyelamatkan diri walaupun di Afrika 
Utara.  

24. Sejarah Empayar Turki juga demikian. Kongkongan Sultan-Sultan Turki oleh puak ulama yang 
berkepentingan menyebabkan Turki tidak dapat menyesuaikan diri dengan peredaran zaman. 
Tentera Turki menjadi lemah, sering memberontak melawan Kerajaan kerana masalah pakaian 
dan senjata yang dikatakan tidak Islam. Akhirnya Turki ditakluk oleh kuasa-kuasa Barat. Para 
intelek dan kepimpinan tentera Turki menjadi begitu kecewa dengan Islam Turki sehingga mereka 
mendakwa negara yang dibebaskan oleh mereka sebagai negara sekular.  

25. Kejatuhan empayar Islam Arab dan Turki adalah disebabkan oleh orang Islam pada zaman-zaman 
ini menolak ilmu yang ditakrif sebagai ilmu duniawi yang didakwa tidak perlu bahkan dilarang 
bagi umat Islam. Dengan pengetahuan dalam bidang hisab, sains, ilmu dan bidang-bidang lain 
yang penting untuk meningkatkan kecekapan dalam bidang pentadbiran dan pembangunan 
negara dan ummah berkurangan, maka orang Islam dan agama Islam tidak dapat menangani 
dan menghadapi cabaran dunia yang semakin lama semakin pesat berubah.  

26. Abad ke-21 Masihi sudahpun dikenali sebagai abad yang amat mencabar. Teknologi moden 
termasuk teknologi maklumat akan mengubah secara radikatl cara hidup manusia. Tidak ada 
sesiapa yang boleh mengasingkan diri daripada masyarakat dunia dan teknologi yang canggih ini. 
Manusia boleh kemana-mana sahaja dalam jangkamasa kurang dari sehari. Manusia boleh 
bersemuka dan bercakap dengan siapa sahaja di mana-mana tempat di dunia `in real time' 
seoleh-olah berada dalam bilik yang sama. Mengutus orang yang membawa surat diganti dengan 
perhubungan secara `instant' melalui Internet. Sesiapa yang memperolehi maklumat dan tahu 
menggunanya akan menguasai politik dan ekonomi dunia. Demikian juga peperangan akan 
dimenangi oleh mereka yang mendapat dan tahu mengguna maklumat yang terkini.  

27. Berbagai-bagai alatan yang hampir ajaib boleh dicipta dan diperbuat oleh mereka yang 
mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Demikianlah kuasa mereka 
yang memiliki teknologi ini sehingga mereka boleh lakukan apa sahaj termasuk menindas orang 
Islam dan negara-negara Islam.  

28. Di Bosnia mereka mengizinkan pembunuhan beramai-ramai orang Islam dilakukan di hadapan 
mata mereka. Lebih buruk lagi mereka merampa senjata orang Islam supaya mereka boleh 
dibunuh dengan lebih mudah oleh musuh orang Islam. Di Chechnya, Pakistan dan Selatan Asia, 
begitu juga.  

29. Tetapi orang Islam lain tidak dapat membuat apa-apa apabila ketidakadilan ini berlaku. Mereka 
tidak pun berani menyuara tentangan mereka. Demikianlah nasih orang Islam hari ini dan 
demikian jugalah nasib mereka dalam Abad ke-21 selagi mereka menolak ajaran-ajaran Islam 
supaya mampu mempertahankan umat Islam, supaya menuntut ilmu untuk maksud ini, supaya 
mengejar kebahagian di dunia di samping kebahagian di akhirat.  

30. Memanglah ilmu agama perlu dipelajari tetapi ada sebab kenapa semua orang Islam mesti 
mengkhusus dalam bidang ini sahaja. Apakah semua pelajar Islam perlu menjadi pakar dalam 
bidang agama sehingga tidak ada yang mempelajari bidang-bidang lain yang boleh memajukan 
dan menyelamatkan umat Islam? Apakah tidak penguasaan bidang-bidang lain yang penting 
untuk menyelamatkan orang Islam tidak menjadi sebahagian dariapda fardu kifayah? Apakah 
masyarakat Islam tidak berdosa kerana tidak ada antara mereka pakar-pakar dalam bidang-
bidang yang boleh menyelamatkan orang Islam? Apakah tidak bersalah orang Islam kerana hari 
ini tidak ada satu pun kuasa besar Islam? Apakah tidak bersalah orang Islam jika kerana lemah 
dan kecewa mereka menolak persaudaraan dalam Islam dan bermusuh-musuhan sesama sendiri? 
Apakah tidak bersalah masyarakat Islam amnya jika kerana kecewa dengan kelemahan orang 
Islam disebabkan oleh pengabaian ilmu-ilmu lain yang penting, ada orang Islam yang menolak 
Islam dan menjadikan negara mereka sekular.  

31. Kita akui ilmu sahaja tidak akan menjamin Islam dan umat Islam selamat. Untuk ini banyak lagi 
ajaran Islam yang penting yang perlu diamalkan. Agama Islam menyuruh orang Islam 
bersaudara. Sebaliknya mereka berperang sesama sendiri kerana ada yang mendakwa diri 
mereka sahaja yang Islam dan yang lainnya kurang Islam, bahkan murtad. Ini sedang berlaku di 
kebanyakan negara Islam, bahkan di Malaysia ini pun ada yang mudah membuat keputusan 
bahawa mereka sahaja yang Islam dan orang lain murtad.  

32. Al-Quran juga menyuruh kita bersabar. Usaha memulih kekuatan umat Islam dan negara Islam 
tetap memakan masa yang lama. Ia memerlukan kepada politik yang stabil, pentadbiran yang 
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cekap, penguasaan ilmu, pengumpulan kekayaan, pemilikan perusahaan yang canggih dan 
pembangunan pertahanan yang berkemampuan menyelamatkan negara dan umat Islam. Tetapi 
ramai orang Islam terutama puak pelampau tidak sabar, suka mengambil tindakan yang gopoh, 
tidak terancang, memberontak dan mengganas dengan tidak tentu hala, terutama terhadap 
orang Islam lain. Kerana tindakan tanpa persiapan yang cukup, mereka membazirkan kekuatan 
yang sedikit yang ada pada umat Islam tanpa mencapai apa-apa kejayaan atau kemajuan. 
Sebaliknya mereka mencetuskan keadaan kucar kacir dalam negara-negara Islam dan 
melemahkan lagi umat Islam. Mereka sebenarnya secara tidak langsung atau tidak sedar 
bersubahat dengan musuh-musuh Islam, termasuk puak Zionis.  

33. Kerana mereka ini, hampir tidak ada negara Islam yang dapat ditadbir dengan baik dan 
dibangunkan. Tidak ada negara Islam yang bersedia untuk menghadapi cabaran Abad ke-21. 
Sementara bangsa dan penganut agama lain menjadi lebih maju dan lebih kuat, sementara kuasa-
kuasa dunia menjadi lebih angkuh dan menindas umat Islam, orang Islam dan negara Islam terus 
mundur, lemah, berpecah-belah dan mudah diperalatkan oleh musuh-musuh Islam untuk 
melemahkan lagi umat Islam. Mereka sering menuduh musuh-musuh Islam memecahbelahkan 
mereka tetapi kesedaran ini tidak mendorong mereka untuk menghentikan kegiatan mereka yang 
tidak menguntungkan umat Islam.  

34. Memandangkan keadaan ini apakah reformasi yang diperlukan oleh umat Islam di mana-mana 
sahaja yang boleh menyedia dan menjayakan mereka dalam menghadapi Abad 21? Reformasi 
yang diperlukan ialah reformasi yang boleh mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam 
yang tidak dicampur-aduk dengan berbagai-bagai tafsiran, ajaran dan fatwa songsang yang 
dibuat selama 1400 tahun selepas Hijrah.  

35. Reformasi ini perlu mengambilkan umat Islam kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi 
yang diketahui umum telah berlaku di zaman Nabi. Ini termasuklah bagaimana masalah-masalah 
tekanan oleh Arab Jahiliah Kuraish ditangani oleh Nabi dan penganut-penganut Islam yang awal. 
Ini termasuklah juga keadaan yang diketahui umum terdapat di Madinah, serta falsafah 
perjuangan secara diplomatik dan ketenteraan untuk menawan Mekah.  

36. Yang kita tahu daripada ajaran Al-Quran dan Hadis ialah persaudaraan di kalangan orang Islam 
diutamakan. Mereka tidak berperang sesama sendiri kerana perbezaan pendapat berkenaan soal 
rupa bentuk Islam. Di zaman Nabi, persaudaraan dalam Islam menjadi perkara utama.  

37. Memang benar segala masalah agama dapat dirujuk kepada Nabi untuk diselesaikan. Tetapi ajaran 
Islam menentukan cara penganut agama Islam menyelesaikan masalah dalam masyarakat Islam -- 
iaitu secara bermusyawarah. Semua pihak berhak menyuarakan pendapat tetapi keputusan yang 
diputuskan melalui musyawarah hendaklah dipatuhi oleh semua. Tidak ada siapa, termasuk 
khalifah-khalifah, boleh membuat keputusan sendiri yang tidak boleh disoal dan dipaksa ke atas 
masyarakat Islam.  

38. Sudah tentu tidak ada kumpulan-kumpulan kecil yang taksub dengan ajaran dan tafsiran mereka 
sendiri yang mengganas untuk memaksa penerimaan pendapat mereka ke atas masyarakat 
keseluruhannya. Semua pihak adalah toleran. Nabi sendiri tidak memaksa anggota keluarganya 
yang tidak menerima Islam supaya menerimanya.  

39. Umat Islam di zaman Nabi sabar, tabah hati, disiplin dan patuh kepada kepimpinan Nabi. Mereka 
tidak dilarang bekerja walaupun pada hari Jumaat, mengejar segala ilmu duniawi dan mencari 
kekayaan yang halal.  

40. Mereka dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan umat Islam. Yang utama ialah 
keselamatan dan pertahanan dan bukan cara melakukannya atau alat yang digunakan. Justeru 
itu, jika pertahanan memerlukan senjata-senjata lain maka senjata yang lain ini mestilah dicipta 
dan digunakan. Jika untuk ini ilmu tertentu perlu dipelajari, tentulah salah jika ilmu-ilmu ini 
diabaikan.  

41. Juga untuk menyelamatkan orang Islam, kerajaan yang stabil dan kuat diperlukan. Kepimpinan 
Islam mestilah dipilih melalui musyawarah, satu cara yang demokratik, dan bukan cara penipuan 
atau cara menakutkan orang Islam dengan ajaran yang tidak benar.  

42. Perbezaan pendapat dan ajaran tetap ada dalam masyarakat Islam. Sementara yang sesat perlu 
dikembalikan ke jalan yang benar tetapi caranya hendaklah lebih bijak melalui musyawarah dan 
bukan tekanan, penindasan dan ketidakadilan. Jika persetujuan tidak dapat dicapai, sikap toleran 
dan persaudaraan hendaklah diamalkan. Percubaan secara keras yang hanya membawa 
perpecahan dan rusuhan yang berlarutan hendaklah dielak.  

43. Pendek kata menghadapi Abad 21 dengan cabaran-cabaran dunia zaman maklumat, reformasi 
yang diperlukan ialah reformasi nilai-nilai hidup yang dipegang oleh umat Islam supaya ianya 
lebih berasaskan kepada ajaran Islam yang tidak dicampur-aduk dengan ajaran-ajaran dan 
tafsiran-tafsiran agama yang mengelirukan dan tidak berasas kepada al-Quran atau hadis yang 
sahih.  

44. Keadaan sebenar yang terdapat di zaman ini mesti diakui. Penipuan diri akan kebenaran yang 
sebenar akan menggagalkan usaha menangani cabaran Abad ke-21. Reformasi utama ialah 
Reformasi pemikiran di kalangan mereka yang terkongkong dengan ajaran-ajaran yang tidak 
sebenarnya berasas kepada Islam yang mengelirukan umat Islam. 
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ABSTRACT 

 
In guidance of Teaching Foreign Languages methodologies, this 

study inquires the contrastive frame in order to analyze and study the 
phenomenon of “definite and indefinite” in both: Arabic and Malay 
languages. It attempts to discover difficulties encountered by Malays in 
absorbing the phenomenon. 

 
 The thesis is divided into two frameworks: the first is theoretical, in 
which the phenomenon is compared and contrasted between the two 
languages in an attempt to identify similarities and differences. The study 
reveals that “definite and indefinite” inference has two distinguished 
functions, they are: (1) structural function in which the structure of the 
linguistic element is specified upon its position, and (2) semantic function 
through which determinism of the element is specified. In Malay 
linguistic structures, “definite and indefinite” inference has only semantic 
function. 
 
 The second framework is practical. The researcher implements the 
criteria found in the theoretical part. Samples of translated texts and 
Malay students’ writing materials were employed. 
 
 The study arrived at some resolutions and suggestions that might 
contribute in overcoming difficulties faced by Malays in learning 
“definite and indefinite” in Arabic language. 
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